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Lectori Salutem!
Kedves Olvasó!
A Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében tisztelettel köszöntöm abból az alkalomból,
hogy megjelent a DOSZ XXII. Tavaszi Szél Konferenciájának konferenciakötete.
Ma már nélkülözhetetlen a tudás közzététele és megosztása. Nélkülözhetetlen a határainkon
belüli és a határokat átívelő együttműködések kialakítása. Fontos és szükséges az egymás iránt
tanúsított bizalom megerősítése és a közös gondolkodás ahhoz, hogy tudományosan
megalapozott, innovatív válaszokat adhassunk a jövőnket meghatározó kérdésekre.
A DOSZ feladata, hogy a doktori képzésben résztvevők érdekképviseletét és érdekvédelmét
ellássa, ugyanakkor a szervezet küldetése az is, hogy a minőségi szakmai közélet szervezésével
a fiatal kutatók számára kitárja a lehetőségeket és támogassa munkájukat.
1997-ben született meg az a gondolat, hogy a doktoranduszok egy országos jelentőségű
tudományos konferencia keretében mutathassák be kutatásaikat. A 2019-es esztendő egyik
legnagyobb projektjeként a szervezőbizottsággal azt tűztük ki célul, hogy a szervezet jubileumi
évében, tehát 2019-ben is sikeres és eredményes rendezvényt valósítson meg. A Debreceni
Egyetemen megrendezett konferenciát hatalmas érdeklődés övezte, aminek köszönhetően több
mint 800-an vettek részt a három napos rendezvényen, ahol többszáz doktorandusz és fiatal
kutató három nap alatt több mint 650 előadást tartott. Számos visszajelzés érkezett a rendezvény
sikerességével kapcsolatosan, amely úgy gondolom, hogy a DOSZ jubileumához méltó módon
került megvalósításra.
Úgy véljük, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége ezzel a rendezvénnyel is öregbítette
hírnevét és erősítette küldetését, melynek lényege, hogy társadalmilag beágyazott szervezetként
a doktori képzésben résztvevők számára kitárja a lehetőségeket, támogassa munkájukat és
magát tudatosan alakító közösséget formáljon.
Kedves Olvasó, szervezetünk sokrétű tevékenységének bemutatása messze meghaladja egy
köszöntő terjedelmét. Biztosítalak benneteket, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége
mindent megtesz annak érdekében, hogy a PhD és DLA hallgatók, doktorjelöltek, fiatal kutatók
érdekeit hatékonyan képviselje.
Reméljük, hogy a Tavaszi Szél Konferencia 2019-ben is maradandó, pozitív emlékeket hagyott
mindenkiben, az ott szerzett tapasztalatok és új tudományos információk hasznául szolgálnak
majd a résztvevők, és ezáltal a magyar tudomány és a felsőoktatás számára.
További szakmai sikereket és kellemes olvasást kívánok minden kedves Olvasó számára!
Debrecen, 2020. január 4.
Molnár Dániel
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége
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ENERGIATRANSZFER MECHANISZTIKUS
TURBULENCIAMODELLBEN
Kalmár-Nagy Tamás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar,
Áramlástan Tanszék, kalmarnagy@ara.bme.hu
Bak Bendegúz Dezső
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar,
Áramlástan Tanszék, bak@ara.bme.hu
Absztrakt
Sokféle természetes folyamatnál és ember alkotta rendszerekben is megfigyelhető az energia
kaszkád jelensége, mely alatt a különböző skálák közötti energiatranszfert értjük. Direkt
energiakaszkád esetén a nagy skálák energiája adódik át a kisebbeknek. Egy jól ismert példa
erre a turbulens áramlás. Lewis Fry Richardson örvényhipotézise szerint a turbulens
áramlásokban különböző méretű örvények vannak jelen. A nagyméretű örvények instabilak és
szétesnek, így az áramlás kinetikus energiája egyre kisebb és kisebb örvényeknek adódik át. A
viszkózus súrlódás miatt folyamatos az energia disszipációja, mely a kisméretű örvényeknél
jelentősebb. A mechanisztikus turbulenciamodell egy bináris fa szerkezetű tömeg-rugócsillapítás rendszer, amelyben szintén megfigyelhető az energiakaszkád jelensége. A modell a
turbulens áramlások különböző méretű örvényei közötti hierarchikus kapcsolatot „jeleníti
meg”: a különböző skálákat reprezentálják az egyre kisebb tömegek az alacsonyabb szinteken,
a legalsó szintre beépített csillapítók biztosítják a disszipációt. Hasonlóan a turbulens áramlások
energiaspektrumához, definiálhatjuk a rendszer diszkrét energiaspektrumát, mely alatt a teljes
mechanikai energia eloszlását értjük az egyes tömegskálák között. Ezt az energiaspektrumot
kiszámítjuk különböző rugómerevség-eloszlások esetén. Az eredmények alapján kapcsolat van
az energiaspektrum alakja és a domináns sajátérték (és a hozzá tartozó sajátvektor) között.
Továbbá a rugómerevség-eloszlás hangolható úgy, hogy az energiaspektrum rendelkezzen a 3D
homogén, izotróp turbulencia energiaspektrumának jellemző tulajdonságaival: az energia
jelentős része a nagy skálákban koncentrálódik, a spektrum középső szakaszára
hatványfüggvény illeszthető, a kis skáláknál pedig jelentősen letörik a spektrum.
Kulcsszavak: energiatranszfer, energiakaszkád, energiaspektrum, turbulencia, rezgéstan
1. Bevezetés
Mind a természetben mind pedig mérnöki folyamatokban megfigyelhetők olyan komplex
jelenségek, amelyekben energiatranszfer valósul meg különböző skálák között. Számos kutatás
foglalkozik ilyen rendszerekkel, főként nemlineáris esetekkel [1]. A leggyakrabban vizsgált
példák között van a nemlineáris rezgőlánc [2, 3] és a Fermi-Pasta-Ulam probléma [4].
Megegyezés szerint a direkt energia kaszkád olyan energia transzfert jelent, amely esetén az
energia elsődlegesen a nagy skálák felől a kisebbek felé áramlik. Ilyen folyamatra egy jól ismert
példa a turbulens energia kaszkád. Richardson „örvényhipotézise” [5] szerint a turbulens
áramlásban különböző méretű örvények vannak, amelyek instabilak és szétesnek, így egyre
kisebb és kisebb örvények jönnek létre. Ezzel az áramlás kinetikus energiája egyre kisebb
skáláknak adódik át. A turbulens energia kaszkádot az 𝐸̂ (𝜅) energiaspektrummal
jellemezhetjük, mely megadja az 𝐸 teljes energia eloszlását a különböző skálák között. A
kapcsolatot 𝐸 és 𝐸̂ (𝜅) között a
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𝐸 = ∫ 𝐸̂ (𝜅)𝑑𝜅

(1)

formula adja meg, ahol a 𝜅 = 1/𝐿 hullámszám jellemzi azokat az örvényeket, amelyek jellemző
mérete 𝐿. Az 1. Ábrán látható a 3D homogén, izotróp turbulencia energiaspektruma (más néven
a Kolmogorov-spektrum) [6, 7].

1. ábra: A Kolmogorov-spektrum szemléltetése.
Ez a spektrum a “tiszta turbulencia” energiaspektruma: az áramlás határolatlan, nem
befolyásolják erőterek és nincs semmiféle zavarásnak kitéve. Statisztikailag az áramlás térben
homogén és izotróp, időben stacionárius vagy elhaló. Az 1. ábra jól szemlélteti a turbulens
energia kaszkád fő jellemzőit. Az energia bevezetés főként az 𝐿0 által jellemzett, legnagyobb
skáláknál történik, így az energia nagyrésze a nagy örvényekbe kerül (energiát koncentráló
tartomány). A köztes skálákban (1/𝐿0 < 𝜅 < 1/𝜂, inerciális tartomány) az energia spektrumot
a híres Kolmogorov-törvény írja le [6, 7]:
𝐸̂ (𝜅) ∼ 𝜅 −5/3 .

(2)

A legnagyobb hullámszámok azokhoz az örvényekhez tartoznak, amelyek kisebbek az 𝜂
Kolmogorov hosszléptéknél (disszipációs tartomány). Ez alatt az energia disszipációja jelentős
a viszkózus súrlódás miatt. A Kolmogorov spektrum részletesebb tárgyalása a [8] irodalomban
megtalálható.
Ebben a tanulmányban egy mechanisztikus turbulenciamodellt mutatunk be, amelyet
Richardson örvényhipotézise inspirált. Ez a modell egy bináris fa szerkezetű tömeg-rugócsillapítás rendszer (2. ábra), amelyben a tömegek reprezentálják a különböző skálákat, míg a
rugók a köztük lévő kapcsolatot biztosítják. Bár ez a modell lineáris, nagy szabadsági fokú
lineráris rendszerek képesek komplex viselkedésre és skálák széles spektrumát tartalmazhatják
[9]. Korábbi cikkekben [10] numerikusan és analitikusan is elemeztük a mechanisztikus
turbulenciamodell viselkedését impulzusszerű- és folyamatos harmonikus gerjesztés esetére.
Megmutattuk, hogy a rendszer skálái között az energia eloszlása kvalitatíve hasonló a
Kolmogorov spektruméhoz, amennyiben a paraméterek megfelelően vannak hangolva. Jelen
tanulmányban szereplő mennyiségek minden esetben dimenziótlannak vagy egy
referenciaértékkel normáltnak értendők.
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2. A mechanisztikus turbulenciamodell
Ebben a fejezetben bemutatjuk a bináris fa szerkezetű mechanisztikus turbulenciamodellt. A fa
𝑛 szintből áll, az 𝑙. Szinten 2𝑙−1 darab tömeg van (𝑙 = 1, … , 𝑛). A teljes modell 𝑁 = 2𝑛 − 1
tömegből áll. A 2. ábra egy 𝑛 = 3 szintes modellt ábrázol, minden szinten az első és utolsó
elemek indexeit feltűntettük.

2. ábra: Mechanisztikus turbulenciamodell
A tömegek „reprezentálják” a különböző méretű örvényeket. A legfelső tömeg a mozdíthatatlan
plafonhoz van rögzítve egy rugóval, míg a legalsó szint tömegei (melyek a legkisebb,
disszipatív skálát testesítik meg) a merev földhöz vannak rögzítve rugókkal és csillapítókkal. A
mozgásegyenletek a különböző szintekre az alábbiak:
𝑘2𝑖 (𝑥2𝑖 − 𝑥𝑖 ) + 𝑘2𝑖+1 (𝑥2𝑖+1 − 𝑥𝑖 ) − 𝑘𝑖 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1
𝑛−1
−1
𝑚𝑖 𝑥̈ 𝑖 = {𝑘2𝑖 (𝑥2𝑖 − 𝑥𝑖 ) + 𝑘2𝑖+1 (𝑥2𝑖+1 − 𝑥𝑖 ) − 𝑘𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥⌊𝑖/2⌋ ), 𝑖 = 2, … , 2
−𝑘𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥⌊𝑖/2⌋ ) − 𝑘𝑖+2𝑛−1 𝑥𝑖 − 𝑐𝑖+2𝑛−1 𝑥̇ 𝑖 , 𝑖 = 2𝑛−1 , … , 𝑁.

(3)

A ⌊. ⌋ szimbólum az egészrész műveletet jelenti. A kezdeti feltételek 𝑥𝑖 (0) = 𝑥𝑖,0, 𝑣𝑖 (0) = 𝑣𝑖,0 ,
𝑖 = 1, … , 𝑁. A (3) egyenlet mátrix formában a
ℳ𝒙̈ + 𝒞𝒙̇ + 𝒦𝒙 = 0, 𝒙(0) = 𝒙𝟎 , 𝒙̇ (0) = 𝒗𝟎

(4)

alakban írható fel. Ebben az egyenletben ℳ, 𝒞 és 𝒦 a tömeg, a csillapítási és a merevségi
mátrixokat jelölik, míg 𝒙 az elmozdulásvektor, 𝒙𝟎 , 𝒗𝟎 pedig a kezdeti feltételek.
A tömegeket, rugómerevségeket és csillapítási tényezőket úgy állítjuk be, hogy egy szinten
belül egyenlőek legyenek, ezekre az értékre használjuk az 𝑀𝑙 , 𝐾𝑙 és 𝐶𝑙 jelöléseket (𝐾𝑙 és 𝐶𝑙 jelöli
azokat a rugókat és csillapítókat, amik az 𝑙 − 1. és az 𝑙. szinteket kötik össze). A tömegek egyre
kisebbek az alacsonyabb szinteken, hasonlóan örvényhipotézis által feltételezett hierarchiához.
Az 𝑀𝑙 tömegskálákat és a 𝐾𝑙 rugómerevségeket hatványfüggvény-eloszlásokkal adjuk meg,
míg a csillapítási tényezőket a rugómerevségekhez hangoljuk (a modell szerkezetéből adódóan
csak 𝐶𝑛+1 nem nulla):
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𝑀𝑙 = (1/2)𝑙−1 , 𝑖 = 1, … , 𝑛
𝐾𝑙 = 𝜎 𝑙−1 , 𝑖 = 1, … , 𝑛 + 1
𝐶𝑛+1 = √2𝑀𝑛 𝐾𝑛+1 , 𝑖 = 1, … , 𝑛.

(5)

Tehát a tömegek összege minden szinten 1. Az energiaspektrum jellemzői főként a
tömegeloszlás és a rugómerevség-eloszlás alapparamétereitől (1/2 és 𝜎) függnek. Ez azt
jelenti, hogy elegendő egy ilyen paraméter a mechanisztikus turbulenciamodell viselkedésének
leírásához.
3. A mechanisztikus turbulenciamodell energiaspektruma
Turbulens áramlások esetén az energiaspektrum a különböző méretű örvények teljes energiához
való „hozzájárulását” mutatja, azaz a különböző hullámszámokkal (lásd a (2) egyenletet)
jellemzett skálákban tárolt átlagenergiát. Egy ezzel analóg energiaspektrumot definiálunk a
mechanisztikus turbulenciamodell számára, amely a különböző 𝑀𝑙 tömegskálákban tárolt
energiahányadot adja meg a teljes energiához képest.
A rendszer teljes energiája 𝐸(𝑡), amely a tömegekben tárolt mozgási energiából és a rugókban
tárolt helyzeti energiából tevődik össze, azaz
1

1

𝐸(𝑡) = ∑𝑛𝑙=1 𝐸𝑙 (𝑡) = 2 𝑥̇ 𝑇 (𝑡)ℳ𝑥̇ (𝑡) + 2 𝑥 𝑇 (𝑡)𝒦𝑥(𝑡),

(6)

ahol 𝐸𝑙 (𝑡) az 𝑙. szinten tárolt energia. Az 𝐸𝑙 (𝑡) szintenergia a szinten lévő tömegek mozgási
energiájából és a hozzájuk kapcsolódó rugók potenciális energiájának feléből tevődik össze. Az
első és utolsó szintek esetén a legfelső rugó és a legalsó rugók teljes potenciális energiája 𝐸1 (𝑡)hez illetve 𝐸𝑛 (𝑡)-hez adódik hozzá. Ez a definíció biztosítja, hogy 𝐸𝑙 (𝑡) ≥ 0 legyen 𝑡 ≥ 0
esetén. Tipikus energialefutások láthatók a 3. ábrán.

3. ábra: Energialefutások egy 8 szintes mechanisztikus turbulenciamodellben (𝝈 = 𝟏/𝟐).
Ezen az ábrán egy 8 szintes mechanisztikus modell teljes energiája és a 2. és 4. szintjének
energiája látható az idő függvényében, a merevségi paraméter 𝜎 = 1/2 (a kezdeti feltételeket
véletlenszerűen választottuk meg). A rendszer viselkedése mind mozgás, mind energia
szempontjából két részre osztható: egy rövid tranziens szakaszra és egy (látszólag)
exponenciálisan lecsengő szakaszra. A szaggatott vonalak a 3. ábrán exponenciálisan csökkenő
függvények, melyeknek ugyanaz az exponense. 𝑡 → ∞ esetén az 𝐸(𝑡), 𝐸𝑙 (𝑡) (𝑙 = 1, . . , 𝑛)
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energiák ezeket az exponenciális függvényeket követik, azok körül kis amplitúdóval
oszcillálnak.
Mivel egy lineáris rendszerről van szó, annak aszimptotikus viselkedése csak a „jobbszélső” 𝜆𝑠
sajátértéktől függ, amelynek a legnagyobb a valós része, azaz 𝑅𝑒𝜆𝑠 ≥ 𝑅𝑒𝜆𝑖 minden 𝑖 =
1, … ,2𝑁 esetén. Mivel a mechanisztikus turbulenciamodell esetén 𝜆𝑠 mindig komplex, az
energiák valóban egy lecsengő exponenciális függvény körül fognak oszcillálni. A [11] cikkben
megmutattuk, hogy az energiák az aszimptotikus limitben az alábbi kifejezésekkel írhatók le:
𝐸(𝑡) ≈ 𝑒 2𝛼𝑡 [𝐵1 + 𝐵2 cos(2𝛽𝑡) + 𝐵3 sin(2𝛽𝑡)], 𝑡 → ∞
𝐸𝑙 (𝑡) ≈ 𝑒 2𝛼𝑡 [𝐵𝑙,1 + 𝐵𝑙,2 cos(2𝛽𝑡) + 𝐵𝑙,3 sin(2𝛽𝑡)], 𝑙 = 1, … , 𝑛, , 𝑡 → ∞,

(7)

ahol 𝛼 és 𝛽 a 𝜆𝑠 = 𝛼 + 𝛽𝑖 sajátérték valós ill. képzetes részei. A (7) képletben szereplő
𝐵1 , 𝐵2 ,…, 𝐵𝑙,3 szorzók konstansok.
Hasonlóan a turbulens áramlásoknál
„tömeghullámszámot”, amely a

definiált

hullámszámhoz,

1

𝜅𝑙 = 𝑀 , 𝑙 = 1, … , 𝑛
𝑙

bevezetjük

a

(8)

képlettel adható meg. Az aszimptotikus limitben definiálható a rendszer diszkrét
energiaspektruma, amely független a kezdeti feltételektől. Ebben az esetben a rendszer 𝐸̅
átlagenergiája és az egyes szintek 𝐸̅𝑙 átlagenergiája
1 𝜏+Δ𝜏
𝐸̅ = Δ𝜏 ∫𝜏
𝐸(𝑡)𝑑𝑡,

1 𝜏+Δ𝜏
𝐸̅𝑙 = Δ𝜏 ∫𝜏
𝐸𝑙 (𝑡)𝑑𝑡 , 𝑙 = 1, . . , 𝑛,

(9)

ahol 𝜏 → ∞ és Δ𝜏 = 𝜋/𝛽, az oszcilláció periódusa. Egy adott 𝜅𝑙 hullámszámban tárolt
energiahányad a
̅

𝐸
𝐸̂𝑙 = 𝐸̅𝑙 , 𝑙 = 1, … , 𝑛

(10)

képlettel számolható. Ez az energiahányad fejezi ki az egyes tömegskálák „hozzájárulását” a
rendszer teljes energiájához. Az 𝐸̂𝑙 értékek alkotják a mechanisztikus modell 𝐸̂ diszkrét
energiaspektrumát (azaz 𝐸̂ = {𝐸̂𝑙 }).
A (7) és (10) egyenletekből látható, hogy az energiaspektrum kiszámításához a 𝜆𝑠 = 𝛼 + 𝛽𝑖
sajátértékre és a 𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3 , 𝐵𝑙,1 , 𝐵𝑙,2 , 𝐵𝑙,3 ismeretlen konstansok kiszámítására van szükség.
Kevés szintből álló mechanisztikus modell esetén ezek a mennyiségek analitikusan
kiszámíthatók. Sok szint esetén a sajátértékek kiszámítására léteznek hatékony numerikus
módszerek (pl. az Arnoldi-módszer), míg a konstansokra kidolgoztunk egy alacsony
számításigényű eljárást, melyet a [11] publikációban részletesen ismertettünk. A módszer
használatához át kell alakítani a (2) egyenletrendszert 2𝑁 db elsőrendű differenciálegyenletre
[12], amelyek mátrixalakban a következőképp írhatók fel:
𝒚̇ (𝑡) = 𝐴𝒚(𝑡), 𝒚(0) = 𝒚0 .
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(11)

A (11) egyenlet megoldása
𝒚(𝑡) = 𝑒 𝐴𝑡 𝒚0 ,

(12)

a rendszer teljes energiája pedig
2

1

1

∗

𝐸(𝑡) = 2 ||𝒚(𝑡)|| = 2 𝒚𝑇0 𝑒 𝐴 𝑡 𝑒 𝐴𝑡 𝒚0 .

(13)

A (13) képletben a ∗ jelölés a konjugált transzponált mátrixot jelöli. Ezzel a formalizmussal
levezethető, hogy az 𝒚0 = 𝑅𝑒𝒔𝑠 kezdeti feltétel esetén –ahol 𝒔𝑠 a 𝜆𝑠 -hez tartozó sajátvektor–
az ismeretlen konstansok egyszerűen számolhatók ki. Ebben a speciális esetben a rendszer az
exponenciálisan lecsengő állapotból indul, a tranziens viselkedés nem jelenik meg, ez látható a
4. ábrán.

4. ábra: Energialefutások egy 8 szintes mechanisztikus turbulenciamodellben (𝝈 = 𝟏/𝟐)
kétféle kezdeti feltétel esetén.
Ebben a speciális esetben a (7) képlet pontos, azaz 𝑡 ≥ 0 esetén érvényes. Így felírható az alábbi
egyenletrendszer:
𝐸(0) = 𝐵1 + 𝐵2
̇
𝐸 (0) = 2𝛼𝐵1 + 2𝛼𝐵2 + 2𝛽𝐵3
̈
(0)
𝐸
= 4𝛼 2 𝐵1 + (4𝛼 2 − 4𝛽 2 )𝐵2 + 8𝛼𝛽𝐵3 ,

(14)

és ezzel teljesen megegyező alakban felírhatók egyenletrendszerek a 𝐵𝑙,1 , 𝐵𝑙,2 , 𝐵𝑙,3 (𝑙 = 1, … , 𝑛)
konstansok kiszámítására. Az energiák kezdeti értékei az 𝒚0 kezdeti feltételből gyorsan
kiszámíthatók. A megoldás az ismeretlen konstansokra
4(𝛼 2 + 𝛽 2 )𝐸(0) − 4𝛼𝐸̇ (0) + 𝐸̈ (0)
𝐵1
1
(𝐵2 ) = 2 ( −4𝛼 2 𝐸 (0) + 4𝛼𝐸̇ (0) − 𝐸̈ (0) ),
4𝛽
𝐵3
−4𝛼𝛽𝐸(0) + 2𝛽𝐸̇ (0)

(15)

és ezzel azonos alakú a megoldás a 𝐵𝑙,1 , 𝐵𝑙,2 , 𝐵𝑙,3 (𝑙 = 1, … , 𝑛) konstansokra.
A konstansok birtokában a (9) képlet alapján elvégezzük az energiák átlagolását, majd az
eredményt behelyettesítjük a (10) képletbe, így az energiaspektrum a következő:
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2

2 )𝐵 +𝛼2 𝐵 −𝛼𝛽𝐵
𝑙,1
𝑙,2
𝑙,3
+𝛽 2 )𝐵1 +𝛼2 𝐵2 −𝛼𝛽𝐵3

(𝛼 +𝛽
𝐸̂𝑙 = (𝛼2

≈

𝐵𝑙,1
𝐵1

, 𝑙 = 1, … , 𝑛.

(16)

A képletben szereplő közelítés tapasztalataink szerint kivétel nélkül minden esetben
alkalmazható, mivel 𝐵1 ≫ 𝐵2 , 𝐵3 , és 𝐵𝑙,1 ≫ 𝐵𝑙,2 , 𝐵𝑙,3 (𝑙 = 1, … , 𝑛).
4. Az energiaspektrum erőgerjesztés esetén
Erőgerjesztés esetén a (4) egyenlet jobboldalán megjelenik az 𝑭(𝑡) gerjesztés:
ℳ𝒙̈ + 𝒞𝒙̇ + 𝒦𝒙 = 𝑭(𝑡), 𝒙(0) = 𝒙𝟎 , 𝒙̇ (0) = 𝒗𝟎 .

(17)

Ebben a képletben 𝑭(𝑡) tetszőleges időfüggő erőgerjesztés. A gerjesztés nélküli esethez
hasonlóan ez a differenciálegyenlet-rendszert is átalakítható 2𝑁 db elsőrendű
differenciálegyenletre:
𝒚̇ (𝑡) = 𝐴𝒚(𝑡) + 𝑮(𝑡), 𝒚(0) = 𝒚0 ,

(18)

ahol 𝑮(𝑡) a gerjesztőerő (18) képlettel kompatibilis alakja. A (18) egyenlet megoldása
𝒚(𝑡) = 𝑒 𝐴𝑡 𝒚0 + 𝒚𝐹 (𝑡),

(19)

ahol 𝒚𝐹 (𝑡) az inhomogén megoldás. Mivel a megoldás homogén része (mellyel az előző
fejezetben foglalkoztunk) gyorsan elhal az inhomogénhez képest, az energiaspektrum
kiszámításához elég az utóbbit meghatározni. 𝒚𝐹 (𝑡) alakja a gerjesztés alakjától függ. Az
egyszerűség kedvéért vegyünk egy harmonikus erőgerjesztést, amely akármennyi tömegre
hathat, de a frekvenciája azonos. Ekkor az inhomogén megoldást az
𝒚𝐹 (𝑡) = 𝒃1 cos(𝜔𝑡) + 𝒃2 sin(𝜔𝑡)

(20)

alakban keressük, ahol a 𝒃1 és 𝒃2 az ismeretlen amplitúdókat tartalmazó vektorok. Ezek a
gerjesztőerő ismeretében a határozatlan konstans módszer segítségével kiszámíthatók. A teljes
energia a (13) képlet alapján
1

2

𝐸(𝑡) ≈ 2 ||𝒚𝐹 (𝑡)|| ≈ 𝐵1 + 𝐵2 cos(2𝜔𝑡) + 𝐵3 sin(2𝜔𝑡) , 𝑡 → ∞,

(21)

alakban írható fel az aszimptotikus limitben. Hasonlóan alakulnak a szintenkénti energiák, azaz
𝐸𝑙 (𝑡) ≈ 𝐵𝑙,1 + 𝐵𝑙,2 cos(2𝜔𝑡) + 𝐵𝑙,3 sin(2𝜔𝑡) , 𝑙 = 1, … , 𝑛, , 𝑡 → ∞.

(22)

A (21) és (22) képletekben szereplő 𝐵1 , 𝐵2 ,…, 𝐵𝑙,3 konstansok 𝒚𝐹 (𝑡) ismeretében
kiszámíthatók. Ha elvégezzük a (9) képlet szerinti átlagolást Δ𝜏 = 𝜋/𝜔 periódusra, a
harmonikus tagok kiesnek, így az energiaspektrum
𝐵
𝐸̂𝑙 = 𝐵𝑙,1 , 𝑙 = 1, … , 𝑛.
1
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(23)

5. Eredmények
Ebben a fejezetben 10 szintes mechanisztikus turbulenciamodellek energiaspektrumait
mutatjuk meg különböző rugómerevség-eloszlásokra, illetve erőgerjesztett esetben különböző
gerjesztési frekvenciákra.
Az 5. ábrán 10 szintes, eltérő 𝜎 merevségi paraméterrel rendelkező mechanisztikus
turbulenciamodellek energiaspektrumai láthatók.

(𝑎) 𝜎 = 0.48

(𝑏) 𝜎 = 0.50

(𝑐) 𝜎 = 0.52

(𝑑) 𝜎 = 0.53

(𝑒) 𝜎 = 0.60
5. ábra: 10 szintes mechanisztikus turbulenciamodellek energiaspektrumai különböző 𝝈
paraméterek esetén.
Ezeket a spektrumokat részletesen elemeztük a [11] publikációban. A főbb megállapításaink
röviden a következők voltak:
-

A 𝜎 < 1/2 esetben a spektrum rendelkezik a Kolmogorov spektrum (1. ábra) főbb
jellemzőivel. A 𝜎 paraméter hangolható úgy, hogy a középső hullámszám-tartományban
a spektrum azonos mértékben csökkenjen, mint a Kolmogorov spektrum az inerciális
tartományban.
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-

-

𝜎 = 1/2 esetén a spektrum majdnem szimmetrikus, a maximum a középső hullámszámtartományba esik. Ha kismértékben csökkentjük/növeljük 𝜎 értékét, a spektrum
maximuma a kisebb/nagyobb hullámszámok irányába tolódik el.
𝜎 > 1/2 esetén ahogy növeljük 𝜎-át, két ponton (𝜎 ≈ 0.523 és 0.535) hirtelen
minőségileg megváltozik az energiaspektrum alakja.

A spektrum alakjának a minőségi megváltozása magyarázható a sajátértékek „versengésével”.
A 6. ábrán látható, hogy hogyan változik a rendszer 3 kitüntetett sajátértékének a valós része.

6. ábra: A 𝝀𝟏 , 𝝀𝟐 , 𝝀𝟑 sajátértékek valós részének változása 𝝈 függvényében.
Az ábra azt mutatja, hogy 𝜎 ≈ 0.523 és 0.535 helyeken a 𝜆𝑠 sajátérték megváltozik (pl. 𝜎 <
0.523 esetén 𝜆𝑠 = 𝜆1 , majd 𝜎 ≥ 0.523 esetén 𝜆𝑠 = 𝜆2 ). Mivel az egyes sajátértékekhez nagyon
különböző sajátvektorok tartoznak, így a spektrum alakja is eltérő lesz, ha egy másik sajátérték
kerül a legközelebb a valós tengelyhez.
Erőgerjesztett rendszerek esetén a spektrum alakját alapvetően az 𝜔 gerjesztési frekvencia
határozza meg. A 7. ábrán 10 szintes, erőgerjesztett mechanisztikus turbulenciamodellek
energiaspektrumait mutatjuk különböző 𝜎-k esetén. Az erőgerjesztést a legfelső tömegre hatott,
azaz 𝑭(𝑡) első eleme 𝐹1 (𝑡) = cos(𝜔𝑡), a többi eleme 0.
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(a) 𝜔 = |𝐼𝑚𝜆1 |

(b) 𝜔 = |𝐼𝑚𝜆2 |

(c) 𝜔 = |𝐼𝑚𝜆3 |
7. ábra: 10 szintes mechanisztikus turbulenciamodellek energiaspektrumai különböző 𝝎
gerjesztési frekvenciák esetén.
Látható, hogy hasonló energiaspektrumokat kapunk, mint az 5. ábrán lévők. A spektrum alakja
attól függ, hogy melyik módust gerjesztjük. Ha a gerjesztési frekvencia 𝜔 ≈ |𝐼𝑚𝜆𝑖 | (𝑖 =
1, … ,2𝑁), akkor a 𝜆𝑖 -hez tartozó sajátvektor fogja meghatározni az energiaspektrum alakját.
Például 𝜔 = |𝐼𝑚𝜆3 | esetén az 5.(e) ábrán látható spektrumhoz hasonló energiaspektrumokat
kapunk (7.(c) ábra), függetlenül a 𝜎 merevségi paramétertől. Ebben az esetben 𝜆3 -hoz tartozó
sajátvektor fogja meghatározni az energiaspektrumot 𝑡 → ∞-ben, ugyanúgy ahogy az 5.(e)
ábrán látható esetben.
6. Összefoglalás
A vizsgálatunk tárgyát képező mechanisztikus turbulenciamodellt a Richardson-féle
örvényhipotézis alapján építettük fel. A turbulens áramlásokhoz hasonlóan ebben a modellben
is különböző skálák (tömegskálák) vannak jelen, melyek között folyamatos az energiatranszfer,
tehát létrejön egy energia kaszkád. Ezt az energia kaszkádot a turbulens áramlásoknál is
használt energiaspektrummal jellemeztük. Ehhez definiáltuk a „tömeghullámszámot” a (8)
képlet szerint, majd a mechanisztikus turbulenciamodell diszkrét energiaspektrumát ((9) és (10)
képletek). Ez az energiaspektrum az aszimptotikus limitben jellemzi a rendszert, megadja
hogyan oszlik meg az energia a különböző skálák között. Megmutattuk, hogyan számítható ki
egyszerűen az energiaspektrum sok szintből álló gerjesztetlen és erőgerjesztett rendszerek
esetén. Az energiaspektrum alakját a 𝜎 merevségi paraméter függvényében vizsgáltuk 10
szintes rendszerek esetén. Gerjesztetlen esetben a spektrum alakja a „jobbszélső” 𝜆𝑠
sajátértékhez tartozó sajátvektortól függ. Az 5. ábrán látható, hogy a spektrum alakja nagyon
eltérhet különböző 𝜎 értékek esetén, ennek a sajátértékek (és így a hozzájuk tartozó
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sajátvektorok) „sorrendjének” megváltozása az oka (lásd 6. ábra). Fontos eredmény, hogy a
spektrum a 𝜎 < 0.5 tartományban minőségileg hasonló a Kolmogorov-spektrumhoz, 𝜎
hangolható úgy, hogy a középső hullámszám-tartományban a spektrum meredeksége a
Kolmogorov spektrum -5/3-os meredekségével megegyezzen. Erőgerjesztés esetén a kialakuló
spektrum alakja attól függ, melyik módust gerjesztjük, amit a gerjesztési frekvencia határoz
meg. A további tervezett kutatásokban a mechanisztikus turbulenciamodell nemlineáris verzióit
fogjuk elemezni illetve más típusú rugómerevség-eloszlásokra is előállítjuk az
energiaspektrumot.
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Abstract
Computing improvement has been subjected to Moore’s law for many decades. Lately, CMOS
(complementary metal oxide semiconductor) technology development has slowed down; this is
due to the scaling limits of MOS transistors. The atomistic and quantum mechanical physics
limits are predicted to be reached, in addition to other issues which may arise at tiny physical
feature size. Keeping the sustainability of Moore’s law rate of progress, intensive researches
should be performed to find alternative (Beyond CMOS) technologies. Areas of investigation
include thermal computing, nanotubes, organic molecular integrated circuits, spintronics, and
some others. Vanadium dioxide (VO2) has shown properties which make it potentially a
promising technology with its semiconductor-to-metal transition (SMT) at around 67°C. It can
be implemented as an alternative using the concept of the CMOS compatible thermal-electronic
logic circuit (TELC). Electro-thermal modeling of VO2 based circuit components is not solved
yet. Reviewing the I-V curve of VO2 shows a degree of similarity with the memristor behavior,
the similarity can be observed since VO2 has a nonlinear behavior resulting in hysteric I-V
characteristics. There are already available well-posed memristor simulation models. Building
a simulation model for VO2 element similar to the memristor model by comparing both devices
parameters and behaviors can be an excellent approach to bring a reliable VO2 model into
existence. Memristor principle was hypothesized five decades ago as an electrical resistor with
a resistance value affected by the electric current history profile which has previously flowed
through the device, its nevertheless getting high attention only in the last few years. The
memristor-like behavior in a VO2 element is emphasized in this study.
Keywords: VO2, electro-thermal simulation, memristor, microelectronics
1. Introduction
Gordon Moore has observed that the number of transistors in a chip is increasing by a fixed rate
each year due to scaling down of the device dimensions [1]. Since 1965, Moore’s observation
was precisely describing the technology development in the computing industry. This
development process has been governed by reducing the feature size of CMOS transistors used
in integrated circuits, as shown in Figure 1. Scaling down the feature size is hitting the limits
recently due to some effects which arise at minimal dimensions such as thermodynamic energy
limits, quantum tunneling effect, thermal limits, light wavelength limits, atomic dimensions
limit, and others [2][4].
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Figure 1. Logic technology node and transistor gate length versus the calendar year [5]
The question which directly arises after studying the scaling limits, is Moore’s law dying? Is it
coming to an end? The fact that it has never been before as much hard as now to keep transistors
miniaturizing on the track of Moore’s law and, therefore comprehensive researches are needed
to investigate and come up with alternatives and new technologies. This is entitled as
“Architectures for the Post-Moore Era,” [6]. Areas of investigation include thermal computing,
nanotubes, organic molecular integrated circuits, spintronics, and some others. According to the
International Technology Roadmap for Semiconductors ITRS report in 2015 [7]. One of the
proposed alternatives is thermal computing. This means using heat as an information source
while it has always been considered undesired by-product of the computing process. For this
purpose, vanadium dioxide (VO2) has shown properties which make it a great candidate for
thermal computing because it is capable of the semiconductor-to-metal transition (SMT) at
around 67°C. The SMT property allows the VO2 to be implemented as an alternative using the
concept of the CMOS compatible thermal-electronic logic circuit (TELC), which is introduced
in [8].
SMT occurs when the material is facing a phase transition in the crystalline structure. The phase
transition is linked with the material temperature change. As the temperature is rising above or
falling below 67°C (it can be modified and lowered to the room temperature by doping with
metallic ions [9]), the conductivity (or resistivity) of the material is rising or falling rapidly.
This jump in conductivity can be used for the realization of logic gates such as AND and OR.
Since SMT behavior exists in VO2 material, then constructing channels of it in the near of a
heat source (resistor) can provide an output of logic value 0 (OFF) or 1 (ON). The switching
characteristics depend on the dissipation power, the number of heat sources, and the distance
between them. Figure 2 shows a realization of (a) OR gate: O=A+B+C, (b) AND gate: O=a*c
and (c) Complex AND-OR gate: O=(a*c)+B. Heating resistors are represented by the inputs A,
B, and C, and O represents the SMT variable resistor. Lth is the thermal diffusion length at the
operating frequency [10].
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Figure 2. Thermal-electronic logic gates realization using resistors of SMT materials (a)
OR gate, (b) AND gate and (c) Complex AND-OR gate [10]
Using thermal-electronic logic gates as a complementary layer in CMOS packages can be
achieved by inserting a TELC to the package. Since the driving element in this newly added
layer is the VO2 resistors, the output of the gate is dependent on temperature. Using heat as
information carrier is very complicated compared to the use of electricity. This is because there
are no excellent thermal insulators. Since the difference of specific thermal conductivity of the
best and worst heat-conducting materials is only a few orders of magnitude, in contrast to the
electrical conductivity of up to 14 to 15 orders of magnitude, in thermal structures information
flow everywhere spatially. Additionally, thermal systems usually require distributed simulation
versus electrical circuits, which is using lumped elements models for simulation. Figure 3
shows a possible scheme of thermal electronic logic gates arrangement (a) and how it is
connected electrically (information is carried through channels which is usually electric wires)
while in (b) it is illustrated how heat can flow in every direction in the structure (the heat flow
is represented with the red arrows).

Figure 3. Hypothetical scheme of thermal electronic logic gates structure
2. Vanadium Dioxide (VO2)
Vanadium dioxide is a material which has shown the ability to change its electrical properties
by the temperature change in it. Morin was the first who observed the semiconductor-to-metal
transition (SMT) in VO2 [11]. SMT means the transition from a low-temperature
semiconducting phase to a high-temperature metallic phase. This transition is due to the
crystalline distortion, which occurs at 67°C (340 K). In the low-temperature state, VO2 has a
tetragonal structure while in the high-temperature state, it has a monoclinic structure [12].
Figure 4 shows that the electric resistivity is varying in 4 to 5 orders of magnitude while
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temperature going higher or lower than 340 K. It is crucial here to notice the nonlinearity in the
curve and the temperature range of 7 to 8 K thermal hysteresis.

Figure 4. Resistivity variation with temperature in a VO2 thin film. A red line represents
the heating phase, and the cooling phase is represented by a blue line [13]
3. Memristor
Memristor is a term which stands for Memory and Resistor. This is a passive element which
has been postulated in 1971 as the missing element on that time [14]. The theory of memristor
has been built after studying the relations between voltage v, current i, charge q, and flux φ. It
has turned out that these variables relations illustrate the behaviors of the conventional passive
elements: resistor R, capacitor C, and inductor L while the relation between flux and charge still
has no element presenting it. This element has been called the memristor and it is denoted by
the letter M. Figure 5 shows that dv = (R)di, dq = (C)dv, dφ = L(di) and dφ = (M)dq.

Figure 5. Relations between the four variables of basic electrical circuit theory [15]
Memristor remained for a long time as a theoretical concept only which is not available as a
physical model. Although Chua in [14] has shown a possible realization of the memristor
behavior using active circuit elements, but it is not possible to duplicate the behavior using the
three fundamental passive circuit elements, R, L, and C. In 2008, a team from Hewlett Packard
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Labs has published for the first time a physical model of memristor in the scientific journal
Nature [16]. The memristance has appeared naturally in the nanoscale systems where Titanium
Dioxide is used.
4. Memristor vs. Vanadium Dioxide
Since memristor has received more attention recently, there is already extensive research around
it to find a complete mathematical modeling representation which can be used for simulation
like in Spice simulators. There are some well-posed and good structured Spice models in the
literature, which provides accurate simulation such as in [17]–[20]. Demonstrating memristorlike behavior in VO2 elements can pave the way of creating mathematical models for simulation
purposes. In figure 6 there are two I-V curves, in (a) the voltage to current measurement and
simulation results of a VO2 resistor [21] and in (b) the I-V relationship of a nonlinear ion drift
memristive device for rectangular waveform input [17].

Figure 6. The I-V characteristics curve of (a) a VO2 resistor showing measured and
simulated values [21] and of (b) a memristor device using the nonlinear ion drift model
with rectangular waveform input [17]
The characteristics which appear in figure 6 illustrate nonlinearity in both elements. The thermal
hysteresis causes this in vanadium dioxide, and in case of memristors, it is because of the
pinched hysteresis effect existing in current-controlled memristive systems type [22]. One more
similarity point is that the I-V curve of VO2 element is always crossing the voltage and current
axes at the origin (0,0) point, it means VO2 is not storing any capacitive or inductive energy,
which is a core concept in the memristor definition [23]. Reviewing all these aspects which are
confirming the strong memristive behavior in VO2 elements, one can conclude that for
simulation and modeling purposes, VO2 can be treated as a memristor.
5. Conclusion
Development in the computing industry has become more difficult recently; hence, there are
new areas of investigation which appear as promising alternative technologies for the beyond
CMOS era. Thermal computing is the spot of this study, where vanadium dioxide VO2 is the
core element. Semiconductor-to-metal transition SMT is an interesting feature of VO2. This
feature causes a sharp change of VO2 conductivity at around 67°C. The thermal-electronic logic
circuit (TELC) is a proper implementation of SMT effect in VO2. Since VO2 characteristics are
complicated and nonlinear, it is challenging to build a mathematical representation of VO2 for
simulation and modeling purposes. This study focuses on the existence of memristive behavior
in VO2 thin film element which can lead to using the already well-posed compact models of
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memristors to construct a simulation model of VO2. As future work, a mathematical
representation will be introduced.
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Absztrakt
A funkcionális elrendezésű termelési rendszerek előnye hogy rendkívül rugalmas gyártási
tevékenységet tesznek lehetővé. Anyagmozgatási igényük más termelési rendszerekkel
összehasonlítva ugyanakkor magasabb és kevésbé kiszámítható.
A nagyfokú termelési rugalmasság igénye miatt a diszkrét anyagmozgatási feladatok
felmerülése rövidtávon nem kiszámítható, emiatt tehát azonos időben több kiszolgálási feladat
igény is lehet, mint a rendelkezésre álló anyagmozgató eszközök száma. Ebben a helyzetben az
operatív logisztikát vezérlő rendszernek meg kell találni azt a kiszolgálási sorrendet, amivel a
teljes várakozási veszteség minimális lesz. Hosszú távú célunk, hogy ennek automatizált,
emberi tényezőktől mentes módszerét megtaláljuk. A gyártó berendezések kiszolgálási
feladatait a felmerülés ideje, a kiszolgálási idő, az eszköz várható megállásáig eltelő idő és az
eszköz várakozás miatti költsége jellemzi. Ezen tényezők figyelembe vételével szükséges
meghatározni az optimális végrehajtási sorrendet.
A műhely rendszerű ütemezésére használatos módszerek is hasonló problémákat dolgoznak fel.
Cikkünkben azt vizsgáljuk, hogy a szakirodalomban ismert és a gyakorlatban használt
módszerek közül melyek használhatóak az egy időben ismert anyagmozgatási feladatok
optimális sorrendjének meghatározására.
Kialakításra került az a képlet, amivel kiszámolható, hogy az egyes feladat végrehajtási
sorrendek esetén mekkora lesz a teljes várakozási költség. A teszteléshez olyan anyagmozgatási
feladat sorokat használtunk, melyek egy része mesterségesen lett létrehozva az adatok
egymáshoz viszonyított lehetséges kombinációi alapján, míg a másik részük véletlenszerűen
került generálásra.
Minden adatsoron elvégzésre került az összes kiválasztott módszerrel a sorrendbe rendezés
melynek eredménye alapján meghatározható az adott módszer vagy stratégia hatékonysága. Az
optimumhoz való közelítés megítélése érdekében létrehoztunk egy kalkulációs módszert, ami
az összes lehetséges feladat sorba rendezési lehetőségből kiválasztja a legkedvezőbb
végeredményt adót, bár ez a technika számítási igénye miatt csak korlátozott számú feladat
esetén használható.
Vizsgáljuk, hogy az egyes módszerek közül melyik közelíti meg a legjobban az optimumot és
milyen mértékben használhatóak az anyagmozgatási feladatok automatizált irányítására.
Kulcsszavak: Műhely rendszerű termelés, anyagmozgatás, optimalizáció, gyártás ütemezés
1. Műhely rendszerű termelés anyagmozgatásának logisztikai problémái
A magas hozzáadott értéket adó termelési rendszerek szerves, elválaszthatatlan része, az
anyamozgatás, a munkadarabok termelő eszközökhöz és onnan történő mozgatása. Egyes
termelési rendszerek esetén pl. a folyamat rendszerű gyártásban az anyagmozgató berendezések
nagyfokúan integráltak, a futószalagok gyakorlatilag a termelő berendezések részét képezik,
attól elválaszthatatlanok, egyúttal a gyártásközi készlet tárolási helyei is. A műhely rendszerű
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termelés operatív anyagmozgatási kiszolgálásra ellenben jellemző, hogy univerzális, az üzem
által gyártandó termékek jellemzőihez igazodó de, független, rugalmas anyagmozgató
berendezéseket igényel. Ezek lehetnek egyszerű kézi anyagmozgató eszközök, melyekkel a
megmunkáló berendezésék kezelői végzik el a műhelyen belüli és a műhelyek közötti
anyagmozgatási feladatokat. Amennyiben az üzem mérete, a műhelyek távolsága illetve a
gyártandó termékek tömege ezt indokolja, nagy teherbírású és költséges anyagmozgató
eszközöket és azok szakképzett kezelőit szükséges fenntartani. Ebben az esetben az
anyagmozgatás szervezése már külön, specializált szervezetet igényelhet, ami akár több műhely
illetve a teljes üzem összevont anyagmozgatási igényeit együttesen kezeli.
A funkcionális gyártási rendszer sajátossága, hogy amennyiben a termelő berendezések
logisztikai kiszolgálása nem, vagy késéssel valósul meg, az a berendezések mellett tárolt
készletek kifogyásával, vagy a puffer tárolók megtelésével a gyártó berendezés megállását
okozza.
Emellett az műhely rendszerű termelés során az anyagmozgatási igények időbeli jelentkezése
sem kiegyenlíthető, a különböző gyártó berendezések eltérő ciklusideje és termelési programja
miatt.
Az anyagmozgatási kiszolgálás ezek alapján tehát közvetlenebb hatást gyakorol a termelési
teljesítményre, mint más termelési rendszerekben, hatással van a berendezések termelő
tevékenységgel tölthető idejére. A kiszolgálási színvonal és ezzel az üzemi teljesítmény egyik
meghatározó tényezője tehát az anyagmozgató eszközök száma, ugyanakkor azok költsége
negatív irányba befolyásolja a teljes vállalat gazdasági teljesítményét. Minden gazdasági
profitra törekedő vállalat elemi érdeke, hogy a költségeit optimalizálja. Ebben az esetben két,
egymástól független vezérlésű, mégis egymásra hatást gyakoroló rendszert szükséges
összehangolni. Az optimum keresése egy trade-off helyzet [1], a magas anyagmozgatási
kapacitás fenntartása költséget jelent, ugyanakkor rugalmas kiszolgálást és ezzel hatékonyabb
termelést. Az anyagmozgatási kapacitáson megtakarított összegek ugyanakkor a termelési
kapacitás kiesés miatti veszteségeit okozhatja. Ebben az esetben két egymással ellentétes
meredekségű költség függvény összegének minimumpontján a gyártási kapacitás egy része
várhatóan óhatatlanul kiszolgálásra várakozás formájában elveszik és időnként az
anyagmozgató eszközök várakoznak a feladatra [2].
Az operatív anyagmozgatás irányítása során ez alapján lesznek olyan helyzetek, amikor
egyszerre több az anyagmozgatási feladat, mint az eszköz, tehát priorizálni, sorba rendezni
szükséges ezeket. A priorizálás célja hogy az anyagmozgatási szervezet operatív irányítása
során az ismert feladatokat olyan sorrendben hajtsák végre, amivel a gyártó berendezések
várakozási költsége elkerülhető, vagy minimális lesz. Ehhez első lépésben folyamatosan
ismertnek kell lenni, hogy adott pillanatban milyen anyagmozgatási feladatok vannak, ezért
feltételezzük, hogy az 1. Ábrán látható anyagmozgató eszköz irányító rendszer kiépítésre került.
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1. ábra: Az anyagmozgatást irányító rendszer vázlata
Forrás: saját szerkesztés
Az ismert feladatok elvégzési sorrendjének meghatározása lehetséges manuálisan, a targoncás,
vagy a műszakvezetője által, de ebben az esetben az emberi tényező befolyásolni fogja a
döntést. A korábbi tapasztalatok, egyéni preferenciák, vagy éppen a motiváció meghatározó
tényezői az emberi döntéseknek. Tekintve hogy N számú feladatot N! módon lehet sorba
rendezni, várható hogy azonos helyzetben két ember nem fog ugyan úgy dönteni, illetve a már
elvégzett döntések helyességének megítélése sem lesz nyilvánvaló. Ezért szükséges olyan
egzakt paramétereken alapuló döntési rendszer kiépítése, ami a vállalati célokat figyelembe
véve, általánosan elfogadott alapokon és módszerekkel priorizálja az egy időben jelentkező,
azonos erőforrásokat igénylő feladatokat. Ezzel több cél is teljesíthető: rövid távon olyan
anyagmozgatási feladat irányító rendszer hozható létre, ami nem szenved az emberi döntések
hibáitól, hosszabb távon pedig utat nyit az automatizált anyagmozgatásnak.
Kutatásaink alapján az anyagmozgatási feladatok az alábbi paraméterekkel már leírhatóak,
jellemezhetőek:
 Feladat végrehajtási helye (annak az adott gépnek vagy munkahelynek a megnevezése,
ahol a kiszolgálási feladatot végre kell hajtani, a feladat azonosítója)
 Feladat végrehajtási idő normája (egy mérésekkel meghatározott idő érték, mely már
tartalmazza az egyes munkahelyek közötti utazási időt is. Bár ez egy közelítő
megoldás, nagyban megkönnyíti a számolások végrehajtását, ha nem kell az egyes
kiszolgálandó munkahelye közötti utazási időt minden egyes relációra kiszámítani)
 Feladat határideje (ami után a gyártó berendezés megáll, és várakozási költség merül
fel)
 Adott gyártó berendezés fajlagos várakozási idő költsége, más néven büntetési
költség. (amennyiben az anyagmozgatási feladat határidején túl fejeződik be a
végrehajtás)
A felsorolt paraméterekkel jellemzett feladatok végrehajtási sorrendjét úgy szükséges
meghatározni, hogy, azzal a lehető leg kevesebb várakozási költség merüljön fel.
A probléma hasonlatos a gyártási munkaütemezés (job scheduling) témakörében vizsgált
problémákhoz. Ezért a továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a szakirodalom és a tudomány ma
ismert eredményei erre a kérdésre milyen választ adnak
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2. A gyártási munka ütemezési probléma megoldási lehetőségeinek áttekintése.
A gyártási munka ütemezés tudományos módszerekkel történő megoldási módszerei már több
mint 50 éves múltra tekintenek vissza az ipari optimalizálás igénye egyidős az iparosodással de
akár az emberiséggel is. A heurisztikus út, tehát amikor korábbi tapasztalatok alapján egyfajta
ökölszabály kerül megfogalmazásra, mint gyakorlatban is használható módszer napjainkban is
általános. [3]. A globalizációs verseny folyamatos kihívásai arra ösztönzik a profit orientált
vállalkozásokat, hogy mindenhol keressék a hatékonyság növekedés lehetőségeit. Az
operációkutatás a katonai alkalmazásból egyre inkább az ipari környezetbe is átkerült és a
kidolgozott módszerek (pl. lineáris programozás szimplex módszer) már a számítási kapacitás
robbanásszerű növekedése előtt lehetővé tette az egzakt, matematikai alapon nyugvó döntéseket
[3]. A számítástechnika fejlődése lehetővé teszi, hogy egyre bonyolultabb, összetettebb
számítások kerüljenek elvégzésre egyre rövidebb idő alatt, ilyenek például a szimulációs
módszerek. A gépi tanuláson alapuló mesterséges intelligencia megoldások az emberi elme
számára átláthatatlanul nagy adat tömegből vett összefüggéseket is kezelni tudnak, illetve jó
közelítéssel tudnak eseményeket előre jelezni [4]. Ezek a sokoldalú módszerek, mint például a
neurális hálózatok vagy a fuzzy logikán alapuló kalkulációk számos tudomány területen is
alkalmazhatóak [5], és az adott terület kutatói speciálisan adoptálják az általuk megoldandó
problémákra [6] [7].
Az ütemezési feladatok megoldásának szakirodalmáról átfogó összegzése meghaladja ezen
publikáció lehetséges terjedelmét [8]. Az évek során a különböző méretű es komplexitásu
gyártásütemezési feladatok megoldásara sokfele egzakt módszer, approximáció, heurisztika,
metaheurisztika és más alapú megoldás született [9]. Leggyakoribb igény a gyártási rendszer
felé, hogy a program minimalizálja az átfutási időt, a késést, az átszerelések vagy típusváltások
idejét vagy éppen a rendszerben lévő készleteket [10]. A leggyakoribb gyártási stratégiák
mellett egyedi megoldások is születnek, amik egy adott, specifikált célfüggvényhez keresnek
megoldást [11].
3. Az egyes módszerek adatokkal történő tesztelése.
A cikkben vizsgált probléma során olyan algoritmust szükséges találni, amivel az egyes
anyagmozgatási feladatok befejezési ideje és a határideje közötti különbség minimális lesz.
Ezért a teszteléshez azok az algoritmusok lettek kiválasztva, ahol a késés minimalizálása mint
cél jelenik meg.
 Critical Ratio (CR) algoritmus: melynek során a késésből fakadó „büntetés” és a
hátralévő idő elosztásra kerül. A legkisebb rátával jellemzett feladatot hajtja végre leg
korábban.
 Earliest due date (EDD) a feladatok a határidő szerint növekvő sorrendbe kerülnek
végrehajtásra. Ez az algoritmus egy közelítő megoldás, nem garantálja az optimumot.
[10]
 Shortest processing time (SPT): A feladatokat a végrehajtási idő szerint növekvő
sorrendben hajtja végre, ez a megoldás biztosítja, hogy az összes munka összes
várakozási ideje minimális lesz. [10]
A tesztelés során arra kerestük a választ, hogy az egyes stratégiák milyen arányban és
mértékben közelítik meg vagy érik el az optimális megoldást. 100 %-os teljesítményt az a
stratégia ad, ami minden esetben az optimális megoldást,- tehát azt a végrehajtási sorrendet
adja-, ahol a várakozási idő összköltsége minimális. A tesztelés hatékonysága érdekében egy
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kiszolgáló targonca üzemelését feltételeztük, tehát a mozgatási feladatok sorrendjének
meghatározása a cél.
Az összköltség számítás képlete:
𝐷𝑗 : 𝑎 𝑗. 𝑔é𝑝 𝑘𝑖𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙á𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑡á𝑟𝑖𝑑𝑒𝑗𝑒
𝑃𝑗 : 𝑎 𝑗 𝑔é𝑝 𝑘𝑖𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙á𝑠á𝑛𝑎𝑘 𝑣é𝑔𝑟𝑒ℎ𝑎𝑗𝑡á𝑠𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑗𝑒
𝐶𝑗 : 𝑎 𝑗 𝑔é𝑝 á𝑙𝑙á𝑠𝑛𝑎𝑘 𝑓𝑎𝑗𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔𝑒
𝑆𝑗 : 𝑎 𝑗 𝑔é𝑝 𝑘𝑖𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙á𝑠𝑛𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑧𝑑é𝑠𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑗𝑒 (𝑆𝑗 ≥ 0)
𝐿𝑗 : 𝑎 𝑗 𝑔é𝑝 𝑘𝑖𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙á𝑠á𝑛𝑎𝑘 𝑘é𝑠é𝑠𝑒 (𝐿𝑗 ≥ 0)
𝐿𝑗 = max{0; 𝐷𝑗 − (𝑆𝑗 + 𝑃𝑗 )}
𝐶: 𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠𝑧𝑒𝑟 á𝑙𝑙á𝑠𝑘ö𝑙𝑡𝑠é𝑔𝑒:

𝑛

𝐶 = ∑ 𝐶𝑗 ∗ 𝐿𝑗
𝑗=1

A teszteléshez 5 anyagmozgatási feladatból álló teszt adatsorokat hoztunk létre, összesen 54dbot, úgy, hogy a teljes végrehajtási idő, állási költség és határidő azonos legyen. Az adatsorok
egy részében irányítottan osztottuk el a paraméter keret értékeket (egyenletes, lineárisan
csökkenő, lineárisan növekvő), míg a másik részében véletlenszerűen kerültek meghatározásra
az értékek. A 2. ábrán látható, néhány példa arról, hogy az egyes, teszteléshez használt
adatsorok esetében a paraméterek hogyan kerülnek elosztásra.

Rendezett elosztás
300
200

Végrehajtási idő

100

Határidő
Késési ktg.

0
A

B

C

E

D

Véletlenszerű elosztás
300,00
200,00

Végrehajtási idő

100,00

Határidő
Késési ktg.

0,00
A

B

C

E

D

2. ábra: Példák a teszteléshez használt adatsorok eloszlásáról
Forrás: saját szerkesztés
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Minden adatsoron kiszámoltuk a kiválasztott sorba rendezési stratégiákkal a várakozási
költséget. Annak érdekében, hogy az optimális sorba rendezési megoldást megtaláljuk, és az
adott stratégia hatékonyságát meg tudjuk határozni, létrehoztunk egy kontroll stratégiát, ami a
„brute force” nevet kapta, és a mozgatási feladatok összes lehetséges sorba rendezési
permutációját O(n!) tartalmazza. Ez az eljárás számítás igényes, ugyanakkor biztosan megadja
az optimális végrehajtási sorrendet, tehát ha a számítási kapacitás lehetővé teszi, akár
végrehajtási módszerként is használható.
Az 1.táblázaton látható, hogy az egyes stratégiák milyen mértékben közelítették meg a „brute
force” optimális megoldás által meghatározott minimális összvárakozási költséget, illetve
milyen arányban adták ugyan azt a sorrendet, mint a kontroll módszer.
1. táblázat: A tesztelt stratégiákkal számolt megoldások eredményeinek összevetése
„Brute
CR
EDD
SPT
force”
100%
48%
61%
31
Találati arány
100%
132%
133%
275%
Összköltség átlag
Forrás: Saját szerkesztés
A találati arány kalkulációja során azt vizsgáltuk, hogy a „brute force” megoldás legjobb
sorrendjét milyen arányban találta el az algoritmus.
Az összköltség arány esetében elemeztük, hogy a teljes adatsort vizsgálva a „brute force” által
kalkulált összesített teljes várakozási költség és az adott stratégia által kalkulált összesített teljes
várakozási költség hogyan aránylik egymáshoz. A 100% feletti eredmény azt jelenti, hogy az
összköltség ennyivel magasabb, mint az elérhető legjobb.
Megállapítható, hogy a kiválasztott, szakirodalomból fellelhető stratégiák egyik esetben sem
adnak kielégítő megoldást. Ezért olyan egyedi sorba rendezési módszer kidolgozását láttuk
szükségesnek, ami a „brute force” megoldásnál kevesebb lépésben, hatékonyabban számolja az
optimális végrehajtási sorrendet.
4. Probléma megoldása lineáris programozással.
A probléma megoldására lineáris programozást alkalmaztunk. A matematikai modell egyetlen
kiszolgáló eszközre került kidolgozásra.
A kiinduló állapotot egy teljes gráf reprezentálja, az ahol a csúcsok az egyes berendezések
kiszolgálásának befejezését, az élek súlya pedig az adott él végpontjában található berendezés
kiszolgálási idejét jelentik. A végrehajtási sorrendet az a bináris mátrix határozza meg, hogy
mely élek kerülnek bele a bejárási útvonalba. Ez a bináris mátrix a keresett változó. A feladat
végrehajtásához minden pontot egyszer és csak egyszer be kell járni, ezért a változó mátrix sor
és oszlop összegeinek 1-nek kell lennie. További korlátozás, hogy a mátrix főátlója 0, mert a
csúcsokból önmagukba nem vezet út.
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3. ábra: A probléma vázolására alkalmazott teljes gráf
Forrás: saját szerkesztés
Paraméterek:
𝑀: 𝑛𝑎𝑔𝑦 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠
𝑁: 𝑘𝑖𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙á𝑠𝑟𝑎 𝑣á𝑟ó 𝑔é𝑝𝑒𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
𝐷𝑗 : 𝑎 𝑗. 𝑔é𝑝 𝑘𝑖𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙á𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑡á𝑟𝑖𝑑𝑒𝑗𝑒
𝑃𝑗 : 𝑎 𝑗 𝑔é𝑝 𝑘𝑖𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙á𝑠á𝑛𝑎𝑘 𝑣é𝑔𝑟𝑒ℎ𝑎𝑗𝑡á𝑠𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑗𝑒
𝐶𝑗 : 𝑎 𝑗 𝑔é𝑝 á𝑙𝑙á𝑠𝑛𝑎𝑘 𝑓𝑎𝑗𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑗𝑒
Változók:
𝑆𝑗 : 𝑎 𝑗 𝑔é𝑝 𝑘𝑖𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙á𝑠𝑛𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑧𝑑é𝑠𝑖 𝑖𝑑𝑒𝑗𝑒 (𝑆𝑗 ≥ 0)
𝑋𝑖𝑗 : 𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑠 𝑣á𝑙𝑡𝑜𝑧ó 1, ℎ𝑎 𝑖 𝑔é𝑝 𝑢𝑡á𝑛 𝑎 𝑗 𝑔é𝑝 𝑘𝑖𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙á𝑠𝑎 𝑘ö𝑣𝑒𝑡𝑘𝑒𝑧𝑖𝑘, 0 ℎ𝑎 𝑛𝑒𝑚.
𝐿𝑗 : 𝑎 𝑗 𝑔é𝑝 𝑘𝑖𝑠𝑧𝑜𝑙𝑔á𝑙á𝑠á𝑛𝑎𝑘 𝑘é𝑠é𝑠𝑒 (𝐿𝑗 ≥ 0)
Korlátozások:
Az Xij bináris változó mátrixra vonatkozó korlátozások:
𝑋𝑖𝑖 = 0 (0 ≥ 𝑖 ≥ 𝑁)
A változó mátrix főátlójának értékei 0
𝑁

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 1

(1 ≥ 𝑗 ≥ 𝑁)

𝑖=0

A változó mátrix sorainak összege 1. Ezzel biztosítható minden géptől csak pontosan egy
helyről érkezünk.
𝑁

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 1

(1 ≥ 𝑗 ≥ 𝑁)

𝑗=0

A változó mátrix oszlopainak összege 1. Ezzel biztosítható, hogy minden géphez pontosan
egyetlen helyről érkezünk.
Az egyes gépek kezdési ideje:
𝑆𝑗 ≥ 𝑆𝑖 + 𝑃𝑖 + 𝑀 ∗ (𝑋𝑖𝑗 − 1) (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁; 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁; 𝑖 <> 𝑗)
𝑆𝑗 ≥ 0
Ez azt fogja eredményezni, hogyha a i.edik gép után megyünk a j-edik géphez… akkor a változó
mátrixban az 1-es érték miatt az M*(XIJ-1)
Egyes gépek késése
(1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁; 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁; 𝑖 <> 𝑗)
𝐿𝑗 ≥ 𝑆𝑗 + 𝑃𝑗 − 𝐷𝑗
𝐿𝑗 ≥ 0
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Célfüggvény:
𝑁

∑ 𝐿𝑗 ∗ 𝐶𝑗 → 𝑚𝑖𝑛.
𝐽=1

Az így létrehozott matematikai modellt GAMS megoldó szoftverrel alkalmaztuk. A tesztelés
során a megoldás 100%-ban megegyezett a „brute force” bizonyítottan legjobb eredményeivel,
ez alapján a modell alkalmas a további alkalmazásra.
5. További kutatások
A kialakított matematikai modell bizonyítottan alkalmas az olyan problémák hatékony
kezelésére, ahol a feladatokat végrehajtási sorrendjét egyetlen erőforrás számára kell sorba
rendezni. A kutatásaink az anyagmozgatás szervezésére irányulnak, de a kidolgozott megoldás
alkalmazható az egy gépen történő, egy műveletes munkák ütemezésére is, ahol a munka késése
kötbérrel kerül büntetésre. A modell ugyanakkor számos tényezőt egyszerűsítve kezel:
 Nem került reprezentálásra az egyes gépek közötti utazási idő, ami gép kapcsolatonként
eltérő lehet.
 A gyakorlati alkalmazáshoz fel kell készíteni a rendszert arra, hogy párhuzamosan több
anyagmozgató eszköz is dolgozhat.
 A gyakorlatban előfordulhat, hogy az egyes anyagmozgató eszközök képességei
eltérnek, egyes munkahelyeket csak dedikált eszközök szolgálhatnak ki. Ennek a
modellben történő reprezentálása szükséges.
 Alkalmazandó egy olyan rögzített időszak, amin belül a sorrendet már nem lehet
változtatni, mert egyes (pl. komissiózási, megelőző anyagmozgatási) tevékenységek
már folyamatban vannak. Ennek a modellben történő alkalmazása szintén szükséges
lehet a gyakorlati használhatósághoz.
A felsorolt követelményeknek való megfelelés további kutatásokat és a matematikai modell
bővítését igénylik. Feltételezésünk szerint a megalkotott modell megfelelő alapot jelent, és az
igényeknek megfelelően bővíthető, kiegészíthető.
6. Összefoglalás
A cikkünkben a műhely rendszerű termelés logisztikai kiszolgálásának üzemezéséhez
használható megoldásokat vizsgáltuk. A kiinduló probléma, hogy az anyagmozgató
eszközöknek egyszerre több, eltérő kiszolgálási idő igényű ,várakozási költségű és határidejű
feladatot kell végrehajtani. Feltételeztük, hogy az összes feladat minden részletében ismert a
targonca vezetője számára és hogy a feladatok végrehajtási idő szükséglete determinisztikusan
meghatározott. Amennyiben az adott feladatot nem hajtják végre a meghatározott határidőig, a
késési idővel arányos késési veszteség, büntetés merül fel. A cél, hogy a feladatok olyan
végrehajtási sorrendjét megtaláljuk ami összességében a leg alacsonyabb késési költséget
eredményezi. A sorrend meghatározás módszere az egy műveletes gép ütemezés témaköréből
ismert, így azt vizsgáltuk, hogy a szakirodalomban korábban meghatározott heurisztikus
módszerek mennyiben teljesítik az üzleti igényt. A mérés kontrollja érdekében egy teszt adatsort
hoztunk létre, illetve megalkottunk egy egyszerű, összes sorba rendezési permutációt
megvizsgáló „brute force”-nak nevezett módszert, amivel validálhatóak az eredmények. A teszt
adatsoron az összes kiválasztott stratégiát végig futtatava megállapítottuk, hogy egyik sem
közelíti meg kielégítően az optimális megoldást. Ezért egy saját, lineáris programozást
alkalmazó módszert alkalmaztunk ami a mérések szerint a teszt adatsoron 100%-osan teljesített.
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A modellt ebben a stádiumában számos egyszerűsítést tartalmaz, ezért meghatározásra került
azok a további fejlesztési irányok, amikkel az üzemi körülmények közötti alkalmazhatóság
biztosítható. Ehhez a modell bővítése és validációja szükséges.
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Absztrakt
A mobilis robotok legfontosabb feladata, hogy egy kiindulási helyről a célpozícióba eljussanak.
Legfőbb szempontként mindig szem előtt kell tartani, hogy a robot célig történő mozgása során
ne ütközzön egy akadállyal sem, így biztosítva saját és környezete épségét. Ezen mozgás
tervezésére szolgálnak a mozgástervező algoritmusok.
Kutatásom célja egy olyan mozgástervező algoritmus fejlesztése és implementálása, mely
egyaránt biztosítja a robot munkaterében jelenlevő statikus és mozgó akadályok elkerülését.
Ehhez a Velocity Obstacles módszert használtam fel, amely alkalmas mobilis robotok
pályatervezésére dinamikus környezetben.
A módszer a robot és az akadályok között elkerülő manővereket tervez, figyelembe véve a robot
és az akadályok – ismertnek feltételezett, vagy szenzorokkal mérhető– aktuális pozícióját és
sebességét. A témában született legtöbb korábbi publikációban a robotsebesség kiválasztásánál
arra törekedtek, hogy azt a sebességet válasszák ki, amellyel a robot a leggyorsabban tudja
elérni a kívánt célpozíciót. Egy ilyen pálya követése során a robot rendszerint nagyon
megközelíti az akadályokat, ami ütközésveszélyt von maga után, ha az akadályok kiterjedése,
pozíciója és sebessége csak pontatlanul áll rendelkezésre.
Munkám során a leggyorsabb célelérést eredményező algoritmus mellett bevezettem egy új
módszert, amely során egy költségfüggvényt alkalmazva a gyorsaságot és a biztonságot
egyidőben lehet figyelembe venni a mozgástervezés során. Egy aránytényező bevezetésével
ezen két tulajdonság különböző mértékben játszhat szerepet a robot cél irányába történő
mozgása során. A módszert Safety Velocity Obstacles módszernek (SVO-nak) neveztem el.
Implementáltam az Artificial Potential Field (APF) algoritmust, majd ezt a két módszert
munkám során összehasonlítottam, kiemelt figyelmet fordítva a futási időre, illetve a
mozgástervezés megvalósíthatóságára.
A mozgástervezés eredményét minden esetben szimulációban vizsgáltam, a robot és az
akadályok mozgásából videót is készítettem.
A mozgástervező algoritmus továbbfejleszthetőautonóm járművek mozgásának tervezéséhez
is, így a jövőben nagyon sok lehetőség nyílhat a továbbfejlesztésre.
Kulcsszavak: mobilis robot, mozgástervezés, dinamikus környezet, reaktív módszerek
1. Bevezetés
A robotoknak mindig van egy célfeladatuk, melynek megvalósítására hivatottak. Mobilis
robotok esetén ez a célfeladat minden esetben eljutni egy adott start pozícióból a célpozícióba.
Ez nem egyszerű feladat abban az esetben, ha a robot munkaterén belül mozgó akadályok is
jelen vannak. Az ágensnek egy ütközésmentes mozgást kell megvalósítania a munkaterében,
kiválasztva a legoptimálisabb megoldást.
A robotok pályatervezésére sok kísérlet volt már, különösképpen az elmúlt két évtizedben. A
mobilis robotok és önvezető járművek nemlineáris rendszerek. A zártkörű szabályzási körben a
pálya- és mozgástervezés az alapjel generálásának feleltethető meg.
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A munkatérről rendelkezésre álló információ mennyisége nagy szerepet játszik a
mozgástervező algoritmusok esetében. Amennyiben minden információ ismert a munkatéren
belül, akkor a globális mozgástervező algoritmusok szolgáltatnak legoptimálisabb megoldást a
pályatervezésnél [1], [2]. Az egyik gyakran használt globális mozgástervező algoritmus a
Rapidly exploring Random Tree (RRT) [3], melyet dinamikus környezetre is kiterjesztettek [4].
Amennyiben nem ismert az összes információ a robotról és az akadályokról, akkor lokális
(reaktív) mozgástervező algoritmusok használhatóak fel a célpozíció elérésének érdekében.
Az egyik legrégebbi lokális mozgástervezési módszer a Bug algoritmus [5], [6]. Ezen módszer
esetén a robot a cél irányába halad egészen addig, amíg szabad az út a robot aktuális pozíciója
és a célpozíció között. Amennyiben a robot egy akadályhoz érkezik a mozgása során, akkor az
akadály peremén körbe haladva mozog egészen addig, ameddig újra szabad nem lesz a tér a
célpozíció felé. Amint újra látható lesz a célpozíció, az ágens folytatja a mozgását e felé. Az
algoritmus hátránya, hogy csak statikus környezetben használható.
A Dinamikus ablak módszert először csak statikus környezetet feltételezve alkalmazták [7],
később terjesztették ki dinamikus környezetre [8]. Ezt a módszert használva a robot elfogadható
és elérhető sebességet választ a sebességtérből. Az elfogadható sebességeket felhasználva nem
lesz ütközés a robot és az akadályok között, az elérhető sebességek használata pedig biztosítja
a kinematikai és dinamikai kényszereket.
Az Admissible Gap (AG) [9] a mozgástervező algoritmusoknak egy egészen új családjába
tartozik. Az átjáró elfogadhatónak mondható, ha a robot át tud menni a résen biztonságosan,
feltételezve a robot kinematikai és dinamikai kényszereinek betartását. Ez a módszer ismeretlen
környezetben is alkalmazható.
Számos mozgástervezési módszerek közül a Velocity Obstacles algoritmus [10] és az Artifitial
Potential Field (APF) [11], [12] módszerek a későbbiekben kerülnek bemutatásra.
A tanulmány további felépítése a következő: A 2. fejezetben a Velocity Obstacle módszer és
ennek tulajdonságai kerülnek bemutatásra. A 3. fejezetben az általunk kifejlesztett Safety
Velocity Obstacles (SVO) módszert szemléltetjük. Ezt követően a 4. fejezetben az APF módszer
felépítése és működése kerül bemutatásra. Majd az 5. fejezetben az SVO és APF módszerekkel
történő mozgástervezés kerül összehasonlításra. Végezetül a 6. fejezetben a kapott eredmények
összegzése után a továbbfejlesztési lehetőségek szerepelnek
2. A Velocity Obstacles módszer
A vizsgálatot kör alakú robotra és akadályokra korlátozódnak. Ám ez nem jelent nagyon szigorú
korlátozást, amióta felfedezték, hogy általános sokszögeket minden esetben helyettesíteni
tudunk több körrel.
Az akadályok pályáját úgy lehet közelíteni, hogy egy időhorizonton belül állandó
sebességvektort feltételezünk. Amennyiben ez nem elég pontos, akkor az NLVO [13] (Nonlinear
Velocity Obstacles) módszer használatával tetszőleges akadálypályák is kezelhetővé válnak.
Feltételezhető, hogy az akadályok és a robot sugarainak nagysága előre ismertek. Csak azon
sebességek kerülhetnek kiválasztásra a robot számára, melyeket felhasználva ütközésmentes
mozgás valósítható meg a robot és a környezete között. A robot teljes környezetét figyelembe
véve megvalósítható és biztonságos mozgást kell biztosítani a robot és az akadályok között.
Jelölje 𝑟𝐴 a robot sugarát, a robot legyen 𝐴 és 𝑟𝐵 legyen a mozgó akadály sugara, a mozgó
akadályt 𝐵-vel jelöljük. Az algoritmus elején a robot legyen egy pontszerű objektum
(lecsökkentve a robot sugarát 0-ra  𝐴’) Az ágens pozíciója 𝑝𝐴 . Az akadály sugarát pedig
megnöveljük a robot sugarának nagyságával (𝐵’). 𝐵’ az akadály, a sugarának nagysága 𝑟𝐵′ =
𝑟𝐴 + 𝑟𝐵 , az akadály pozíciója 𝑝𝐵 .
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Minden olyan robotsebesség ütközést fog okozni a robot és az adott akadály között, amely a
VO (Velocity Obstacle) kúpon belül helyezkedik el. A VO térrész meghatározható:
𝑉𝑂𝐴′ |𝐵′ = {v𝐴 |∃𝑡: 𝑝𝐴 + v𝐴 𝑡 ∩ 𝐵 ′ (𝑡) ≠ 0}
(1)
Több akadály esetén a teljes VO térrész meghatározható az összes akadályhoz tartozó 𝑉𝑂𝑖 (az
𝑖. Akadályhoz tartozó VO térrész) uniójaként:
𝑉𝑂 = ⋃𝑛𝑖=1 𝑉𝑂𝑖
(2)
Amennyiben a VO térrészen kívülről választ a robot sebességet önmaga számára, akkor
biztonságos mozgás valósítható meg a robot és a környezete között.
Az 2. ábra egy olyan elrendezést mutat be, amely esetben három akadály található a munkatéren
belül.

2. ábra: 𝑨’ a robot nulla sugárral, található két mozgó (𝑩𝟏 , 𝑩𝟐 ) és egy statikus akadály
(𝑩𝟑 ). 𝒗𝑩𝒊 az 𝒊. akadály sebessége [14]
Az Reachable Velocities (RV), azaz Elérhető sebességek térrésze azon sebességeket
tartalmazza, melyek elérhetőek a következő mintavételi időpillanatban felhasználva a robot
kinematikai és dinamikai kényszereit. Az elérhető sebességek térrészének meghatározása után
definiálni lehet a Reachable Avoidance Velocities (RAV), azaz Elérhető elkerülő sebességek
térrészét, az 𝑉𝑂 térrész 𝑅𝑉 térrészből való kivonásával:
RAV(t + Δt) = RV(t + Δt) − VO(t)
(3)
A 3. ábra zöld színnel jelöli a RAV térrészt, melyből sebességet választva ütközésmentes
mozgás valósítható meg a robot számára:

3. ábra: RAV bemutatása [10]
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Kis számításigényüknek köszönhetően heurisztikus mozgástervező algoritmusok
alkalmazhatóak a robot sebességének kiválasztása érdekében. Ilyen módszerek például az MV
(Maximum Velocity) és TG (To Goal) stratégiák.
3. A Safety Velocity Obstacles (SVO) módszer
3.1 Az SVO módszer alapkoncepciója
Az általunk kifejlesztett Safety Velocity Obstacles (SVO) módszer [15] legfontosabb
tulajdonsága, hogy minden egyes mintavételezési időpillanatban a robot számára a
legbiztonságosabb elérhető elkerülő sebességkomponenst választja ki, illetve egy
költségfüggvény figyelembevételével a gyorsaság és biztonság különböző mértékben tud
szerepet játszani a mozgástervezés során.
Mindig meg kell vizsgálni, hogy az adott sebességvektor végpontja milyen távolságban
helyezkedik el az akadályokhoz tartozó VO térrészektől. Minél távolabb esik egy adott
sebességvektor végpontja a VO térrészektől, annál biztonságosabbnak számít azt a
sebességvektort választani a robotnak, hiszen ez azt jelenti, hogy az adott akadálytól annál
messzebb fog elhaladni.
Egy adott sebességvektor végpont esetén mindig meg kell vizsgálni, hogy az összes VO
térrésztől mi a legkisebb távolság. Egy bizonyos távolságnál messzebb lévő VO-kkal nem
foglalkozunk, mert azok még szenzorbizonytalanság esetén sem okozhatnak ütközést. Ezért
bevezettem egy maximális távolságot, ennél messzebb lévő VO-k távolságát is ez fogja jelölni.
Ezt a maximális távot úgy határoztam meg, hogy maximális sebesség nagysága (amit a robot
elérni képes) szorozva az előre meghatározott időegységgel (amennyi ideig egy adott
sebességgel halad a robot).
Képlettel:
ℎ𝑎 𝑉𝑂𝑡𝑎𝑣_𝑖 > 𝑚𝑎𝑥𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠𝑒𝑔 ∗ 𝑡 𝑎𝑘𝑘𝑜𝑟 𝑉𝑂𝑡𝑎𝑣_𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠𝑒𝑔 ∗ 𝑡
(4)
A (4) képletben 𝑉𝑂𝑡𝑎𝑣_𝑖 jelöli az 𝑖. akadályhoz tartozó VO térrésztől vett távolságot,
𝑚𝑎𝑥𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠𝑒𝑔 a robot által elérhető maximális sebesség nagyságát, 𝑡 pedig, hogy egy
kiválasztott sebességvektorral mennyi ideig haladunk, mielőtt újra sebességet választanánk.
Amennyiben meghatároztuk a VO-távolságot (összes VO távolság közül a legkisebb), melyet
jelöljünk 𝑉𝑂𝑡𝑎𝑣 -val, utána egy normálást hajtunk végre a (maxsebesseg*t)-vel való osztással
annak érdekében, hogy egy [0-1] közötti értéket kapjunk, ezt nevezzük 𝑉𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚 -nak. Tehát a
𝑉𝑂𝑎𝑟𝑎𝑛𝑦 kiszámítható:
𝑉𝑂

𝑡𝑎𝑣
𝑉𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑚𝑎𝑥𝑠𝑒𝑏𝑒𝑠𝑠𝑒𝑔∗𝑡

(5)

Bevezethetünk egy költség értéket (𝑆𝑉𝑂𝑘𝑡𝑔𝑒𝑟𝑡𝑒𝑘 ), amit minimalizálni szeretnénk, mely nem
más, mint:
𝑆𝑉𝑂𝑘𝑡𝑔𝑒𝑟𝑡𝑒𝑘 = 1 − 𝑉𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚
(6)
Ekkor minél kisebb a költség érték, annál jobb az adott sebesség vektor, hiszen annál távolabb
helyezkedik el az összes VO térrésztől.
3.2 A költségfüggvény meghatározása
A költségfüggvényben tehát meg tudjuk határozni, hogy a biztonság, illetve a gyorsaság
mekkora szerepet játsszon a mozgástervezés során.
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Először is figyelembe kell venni a távolság arányt, melyet úgy tudunk kiszámítani, hogy
megvizsgáljuk, hogy az adott sebességvektorral előre meghatározott időegyég alatt milyen
közel kerülünk a célhoz, és ezt normáljuk az eredeti céltávolsággal, így egy [0,1] közötti számot
kapunk (abban az esetben, ha a cél fele történik elmozdulás). Minél kisebb a távolságarány,
annál közelebb jutunk a célhoz, annál jobb a választás, ha a gyorsaságot vesszük fontos
tényezőnek.
Tehát a távolságarány kiszámítása:
𝑇𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑦 =

𝑡á𝑣(é𝑟𝑘𝑒𝑧𝑒𝑡𝑡𝑝𝑜𝑧 −𝑐é𝑙)
𝑐𝑒𝑙𝑡𝑎𝑣

(7)

A (7) képletben 𝑇𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑦 jelöli a távolság arányt, a 𝑡á𝑣(é𝑟𝑘𝑒𝑧𝑒𝑡𝑡𝑝𝑜𝑧 − 𝑐é𝑙) azt fejezi ki, hogy
az adott sebességkomponenssel ahova érkeznénk egy előre meghatározott idő alatt, milyen
távolságban van a célpozíciótól. A 𝑐𝑒𝑙𝑡𝑎𝑣 a célpozíció távolsága a robottól kezdeti helyzetben.
Ha a biztonságot szeretnénk figyelembe venni a mozgástervezés során, akkor a
költségfüggvényben teljes mértékben felhasználható a (6) egyenletben megfogalmazott
𝑆𝑉𝑂𝑘𝑡𝑔𝑒𝑟𝑡𝑒𝑘 .
Bevezetve egy 𝛼 aránytényezőt (értéke egy [0,1] közötti valós szám), mely megmondja, hogy
melyik szempontot (gyorsaság, biztonság) milyen mértékben vegyük figyelembe számításkor,
a (8) egyenletben megfogalmazott költségfüggvényt tudjuk felírni:
ktgfv_ertek = α ∗ Tavarany + (1 − α) ∗ 𝑆𝑉𝑂𝑘𝑡𝑔𝑒𝑟𝑡𝑒𝑘
(8)
Abban az esetben, ha 𝛼 értéke 0, akkor a legbiztonságosabb megoldást valósítjuk meg.
Amennyiben 𝛼 értéke 1, akkor pedig a leggyorsabb mozgástervezést érjük el.
4. Az Atifitial Potencial Field (APF) módszer
Az APF módszer a VO módszerhez hasonlóan akadályok között tervez lokális információk
felhasználásával ütközésmentes pályát egy kezdeti pozícióból egy előre meghatározott célba.
Az APF módszer esetén megkülönböztetünk úgynevezett taszító potenciálmezőt, amely a
robotot taszítja az akadálytól, illetve vonzó potenciálmezőt, amely vonzza a robotot a
célpozícióhoz. A mozgástervezés során feltételezzük, hogy a robotra az egyes mintavételi
időpillanatokban ⃑⃑⃑⃑
𝐴𝑟 erő hat, ez befolyásolja a robot mozgását, amely minden esetben két
⃑⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑
komponens összegéből kapható meg: a vonzó erőből (𝐹
𝑟𝑐 ), illetve a taszítóerőből (𝐹𝑎𝑟 ), ahogy
azt a 4. ábra is mutatja.

4. ábra: APF módszer esetén fennálló erők [10]
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A robotra ható taszítóerő annál nagyobb, minél közelebb található az akadály a robothoz. Nagy
mértékben kell növekednie ennek a taszítóerőnek az akadály robothoz való közeledésével,
mivel így van lehetőség a megfelelő ütközésmentes mozgás megvalósítására. Amennyiben az
adott akadály nagy távolságra helyezkedik el a robothoz képest, akkor már nem szabad, hogy a
robot mozgástervezésében szerepet játsszon. Ezeket a szempontokat figyelembe véve a
taszítóerő a követkető képlettel adható meg:
1

⃑⃑⃑⃑⃑
𝐹𝑎𝑟 =

η√
𝐷

𝑟𝑎

1
𝐷𝑟𝑎𝑚𝑎𝑥
2
𝐷𝑟𝑎

+

⃑⃑⃑⃑⃑
𝐴𝑅

(9)

ahol η az erősítési tényező, azt fejezi ki, hogy a taszítóerőt milyen mértékben vegyük
figyelembe a mozgástervezés során. 𝐷𝑟𝑎 jelöli az akadály és robot közötti aktuális távolságot.
⃑⃑⃑⃑⃑
𝐴𝑅 jelöli az akadály és a robot közötti irányvektort. 𝐷𝑟𝑎𝑚𝑎𝑥 azt a legnagyobb akadály és robot
között fennálló távolságot jelöli, amelynél nagyobb esetén az adott akadály már nem
befolyásolja a robot pályáját. Ez a maximális távolság mindig függ a robot maximális
sebességétől. A munkám során ezt a legnagyobb távolságot a (10) által határoztam meg:
𝐷𝑟𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 𝑡𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑣é𝑡𝑒𝑙
(10)
ahol 𝑣𝑚𝑎𝑥 a maximális robotsebességet jelöli, 𝑡𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑣é𝑡𝑒𝑙 pedig a mintavételi időt.
A vonzó erő a következő összefüggéssel határozható meg:
⃑⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑
𝐹𝑟𝑐 = 𝜉𝑅𝐶

(11)

ahol 𝜉 aránytényező azt fejezi ki, hogy a vonzó erőt mekkora mértékben kell figyelembe venni.
⃑⃑⃑⃑⃑
𝑅𝐶 jelöli a robot, illetve a célpozíció közötti irányvektort.
A robotra ható erő felírható a (9), illetve a (11) által meghatározott erők összegeként:
1

⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑
𝐴𝑟 = ⃑⃑⃑⃑⃑
𝐹𝑎𝑟 + 𝐹
𝑟𝑐 =

η√
𝐷

𝑟𝑎

1
𝐷𝑟𝑎𝑚𝑎𝑥
2
𝐷𝑟𝑎

+

⃑⃑⃑⃑⃑ + 𝜉𝑅𝐶
⃑⃑⃑⃑⃑
𝐴𝑅

(12)

Amennyiben ismert a robot tömege, Newton II. axiómája alapján felírható a robotra ható
gyorsulás:
𝑎=

⃑⃑⃑⃑⃑
𝐴𝑟
𝑚

ahol 𝐹 az erőt, 𝑚 a robot tömegét jelöli.
A robot gyorsulásából meghatározható a sebesség változása:
⃑⃑⃑⃑⃑
𝛥𝑣 = 𝑎 𝑡𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑣é𝑡𝑒𝑙

(13)

(14)

Ezáltal a robot sebessége minden egyes mintavételi időpillanatban meghatározható a (15)
segítségével:
𝑣𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡_ú𝑗 = ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
𝑣𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡_𝑟é𝑔𝑖 + ⃑⃑⃑⃑⃑
𝛥𝑣
(15)
ahol ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
𝑣𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡_𝑟é𝑔𝑖 a korábbi periódusban felvett robotsebességet jelöli.
Munkám során több példán keresztük hasonlítottam össze az 𝐴𝑃𝐹 és az 𝑆𝑉𝑂 módszert, a
következő fejezetek ezeket a példákat szemléltetik.
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5. Az SVO és APF módszer összehasonlítása
Az elkövetkezendő példákban η = 0.6 paraméter érték jellemzi a mozgást, azaz a taszító erőt
ilyen mértékben kell figyelembe venni, 𝜉 = 0.3 értékű, azaz a cél vonzásának ereje ekkora
mértékben érvényesül, a robot tömegének 𝑚 = 5 kg lett beállítva.
5.1. Első példa: 2 statikus akadály található a munkatéren belül
A 5. ábra prezentálja a kezdeti elrendezést (a cél az ábrán nem látható, a (15;0) pozícióban
található).

5. ábra: 2 statikus akadály a munkatéren belül, kezdetben meghatározott erők
Fekete nagy körök jelölik az akadályokat, a robot kezdetben az origóban található, orientációja
0°. ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑
𝑣𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡_ú𝑗 a robot kiválasztott sebességvektora, amelynek végpontját fekete x jelöli, ⃑⃑⃑⃑⃑
𝐹𝑎𝑟 1 és
⃑⃑⃑⃑⃑
𝐹𝑎𝑟 2 jelöli az akadályok által kifejtett taszító erőket, ⃑⃑⃑⃑⃑
𝐹𝑟𝑐 jelöli a vonzó erőt, ⃑⃑⃑⃑
𝐴𝑟 jelöli a taszító
és vonzó erők összegét. Kezdetben a robot a cél irányába indul el, mivel kezdeti sebessége
nincsen, az erők eredője a cél irányába mutat.
Az 6. ábra szemlélteti a robotra ható erőket a mozgása során. A kép bal oldalán konstatálható,
hogy amint a robot nagyon közel érkezik az akadályokhoz, nagy taszító erő hat rá, ezáltal
visszafelé kezd el mozogni. Az ábra jobb oldalán az figyelhető meg, hogy habár az erők eredője
már a cél irányába mutat, de a korábbi robotsebességet figyelembe véve még mindig a céltól
távolodni fog a robot, hiszen a korábbi robotsebesség nagy hatással van még a mozgására ((15)
felhasználásával lehet kiszámítani az új robotsebességet).

48

6. ábra: APF által meghatározott erők a mozgás során
Ezt követően újra a cél irányába halad a robot, ez a mozgás ismétlődik. A teljes mozgásról
készült videó megtekinthető: https://youtu.be/OZgc-mi9oVE. A videónál ez a működés
kizárólag azért alakulhat ki, mert diszkrét időpontokban számítjuk ki az erőket. Ha folytonos
időben oldanánk meg az erők számítását, összegzését, akkor lenne egy olyan pont, ahol az eredő
erő nulla. Mivel mintavételezünk, ezt a pontot pont elkerüljük, egyszer tőle kicsit jobbra,
egyszer tőle kicsit balra számítjuk ki az eredő erőt. Ennek köszönhetően nem ragad be a lokális
minimum helyzetbe.
A robot által kiválasztott sebesség vektorok abszolút értékét a 7. ábra be. A mintavételi idő jelen
esetben 𝑡𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑣é𝑡𝑒𝑙 = 1 𝑠, feltételezhetjük, hogy a robot által kiválasztott sebesség vektor a
mintavételi idő alatt nem változik. Látható, hogy 2-szer is majdnem 0-ra csökken a robot
sebessége, de a korábban szemléltetett mintavételezés miatt nem ragad benne a lokális
minimumban a robot.

7. ábra: A robot által választott sebesség komponensek a mozgása során
Ezzel szemben az 𝑆𝑉𝑂 módszer esetén már az első mintavételi időpillanatban a cél irányában
tud sebességvektort választani a robot, ahogy ezt a 8. ábra mutatja. Szürke területrészek jelölik
az ütközést okozó sebesség komponenseket, kék kör jelzi a kiválasztott sebesség komponenst.
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8. ábra: Sebességvektor választása az SVO módszer esetén
A következő mintavételi időpillanatban szintén lehetősége van a robotnak a cél irányába
sebességvektort választani, ahogy a 9. ábra is szemlélteti.

9. ábra: Sebességvektor választása a robot számára
Az előző példát tekintve mind 𝛼 = 0, mind 𝛼 = 1 esetén ugyanazt a sebességvektort választotta
ki a robot, mivel ebben a példában a leggyorsabb és a legbiztonságosabb megoldás megegyezik.
A robot mozgásáról készült videó megtekinthető: https://youtu.be/Qgq4_YMkCaQ. Látható,
hogy egyenes úton a két akadály között elhaladva éri el a robot a célpozíciót.
Az 𝑆𝑉𝑂 módszerrel tervezett mozgástervezés során kiválasztott robotsebességeket a 10. ábra
szemlélteti. A bemutatott példában alkalmaztuk a soft-landing módszert, azaz ahogyan
közeledik a robot a célpozícióhoz, egyre csökken a legnagyobb megengedett robotsebesség
nagyság.
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10. ábra: Robot kiválasztott sebességei a mozgása során SVO módszer esetén
Ebben a példában látható, hogy az 𝑆𝑉𝑂 módszer esetén 8 mintavételi időegységre volt szükség
(𝑡𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑣é𝑡𝑒𝑙 = 1 𝑠), míg az 𝐴𝑃𝐹 módszer esetén 24 mintavételi időpontra volt szükség, illetve
ha folytonos időben történne a pályatervezés, akkor az APF módszer esetén lokális minimumba
szorulna ez a mozgástervezési megoldás.
5.2. 2. példa: 1 statikus akadály található a robot kezdő pozíciója és a célpozíció között
A következő példában, melyben összehasonlítom az 𝐴𝑃𝐹 és az 𝑆𝑉𝑂 módszert, 1 statikus
akadály található az origó (robot kezdő pozíciója) és a célpozíció között.
Ebben az esetben kezdetben a cél irányába, azaz az akadály felé indul el a robot, ahogy látható
a 11. ábra szemléltetésében. Az ábrán található komponensek megegyeznek a korábbi
példákban alkalmazott jelölésekkel.

11. ábra: APF mozgástervezés kezdetén az erők meghatározása
A robot közeledik az akadály felé, ám amikor nagyon közel érkezik hozzá, akkor akkora taszító
erő hat rá, hogy elindul visszafelé. Túlmegy az origón, és amikor újra elindul a cél irányába,
akkor a mintavételezés következtében olyan sebességvektort választ, amelyet felhasználva
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ütközés történik a robot és az akadály között. Ez tekinthető meg a 12. ábra bemutatásában, a
mozgásból készült videó itt látható: https://youtu.be/DJj5eCfy-TE. Ebben az esetben az 𝐴𝑃𝐹
módszer során folytonos időben egy ingázás történne, a robot elindulna a cél felé, közel érve az
akadályhoz visszafelé indulna, majd ismét az akadály felé haladna, ez a mozgás ismétlődne,
tulajdonképpen egy ,,perpetuum mobile” jönne létre. Ám a célelérés ezzel a módszerrel itt nem
megvalósítható.

12. ábra: APF módszer esetén ütközés történik a robot és az akadály között
Az 𝑆𝑉𝑂 módszer esetén egyből olyan sebességvektort választ a robot, amellyel az akadályt ki
tudja kerülni (hogy jobb, vagy bal oldalról kerüli-e ki a robot az akadályt, azt jelen esetben csak
az határozza meg, hogy milyen sorrendben történik az egyes sebességkomponensek
kiértékelése). A mozgástervezés kezdetén kiválasztott kék körrel jelölt sebességkomponenst a
13. ábra mutatja.

13. ábra: SVO módszer esetén a sebességvektor kiválasztása
Ebben az esetben is megegyezik a legbiztonságosabb, illetve a leggyorsabb megoldás, mivel a
leggyorsabb megoldást szolgáltató sebesség komponens található a 𝑉𝑂 térrésztől legtávolabb,
ezáltal ez a sebességvektor szolgáltatja a legbiztonságosabb megoldást. A következő
sebességválasztásnál már nem játszik szerepet az akadály, ezáltal a leggyorsabb megoldást
eredményező, cél irányába legjobban közelítő komponens választható, ahogy a 14. ábra
szemlélteti.
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14. ábra: sebességválasztás a cél irányába SVO módszernél
A robot teljes mozgásának pályáját a 15. ábra mutatja. A mozgásról készült videó
megtekinthető: https://youtu.be/8GYG4alle3Y.

15. ábra: A robot teljes pályája a mozgása során SVO megoldás esetén
Összefoglalva elmondható, hogy habár az 𝐴𝑃𝐹 módszer esetén kisebb számítás igényű
algoritmussal valósítható meg a mozgástervezés a robot sebességvektorának kiszámítását
tekintve, mint az 𝑆𝑉𝑂 módszernél, de ez a módszer több esetben nem tud megoldást
szolgáltatni, ahogy a korábbi példákban is látszódott. Ütközésmentes mozgástervezés
megvalósítása érdekében az 𝑆𝑉𝑂 módszer sokkal biztonságosabb eredményt szolgáltatott.
6. Értékelés, továbbfejlesztési lehetőségek
Munkánk során bemutattuk az általunk kifejlesztett SVO módszert, majd összehasonlítottuk az
APF módszerrel.
A szenzorbizonytalanság által okozott hiba kiküszöbölésére teljes mértékben megoldásul
szolgált a Safety Velocity Obstacles (SVO) módszer [15], melynek során a biztonság ugyanolyan
fontos szerepet játszik a mozgástervezés során, mint a gyorsaság.
A költségfüggvény bevezetésével figyelembe lehet venni azt is, hogy a robot mozgása során
milyen preferenciával rendelkezzen, azaz a gyorsaságot vagy a biztonságot tartsa-e fontosabb
tényezőnek.
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Majd egy másik mozgástervezési algoritmust, az 𝐴𝑃𝐹 módszert implementáltunk, és
összehasonlítottuka korábban bevezetett 𝑆𝑉𝑂 módszerrel. A tapasztalatok alapján a biztonsági
szempontokat szem előtt tartva érdemesebb az 𝑆𝑉𝑂 módszer használata, viszont az 𝐴𝑃𝐹
módszer alapvetően sokkal kisebb számítási igénnyel rendelkezik az algoritmusokat
megvalósító képleteket tekintve. Ám sok esetben, a bemutatott példák alapján is az 𝐴𝑃𝐹
algoritmussal nem megvalósítható a mozgástervezés.
A későbbiekben továbbfejlesztésként szeretnénk sávokat bevezetni a munkatéren belül, ezzel is
közelítve a valós közlekedésben történő mozgástervezést. Az algoritmust tovább lehetne
fejleszteni úgy, hogy az egyes akadályok esetén különböző mértékű információk állnak
rendelkezésre a pozíciójuk és sebességük pontosságát illetően, bevezetve egyfajta
valószínűségi pályatervezést.
Tehát a jövőben számos lehetőségre ígérkezik ezen algoritmus felhasználására és
továbbfejlesztésére.
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Absztrakt
Az ipari gépek és műszerek növekvő pontosságával szemben támasztott igényt a
pozícionálásnak nevezett irányítástechnikai feladat egyre jobb minőségű megoldásával lehet
kielégíteni. Ahol nagy pontosságra van szükség, ott a géptervezők igyekeznek elkerülni az
egymáson elmozduló szilárd alkatrészeket, mert közöttük fellépő súrlódás sokszor nem teszi
lehetővé a tervezési kritériumok teljesítését. Ezekben az esetekben jellemző megoldások a
légcsapágyazás vagy a rugalmas vezetékezés.
Amikor akár pénzügyi, akár a feladat jellegére visszavezethető okokból nem lehet elkerülni az
egymáson elmozduló szilárd testeket a tervezésben, azonban mégis szükség van nagyobb
pontosságra, akkor vagy kisebb súrlódással rendelkező komponenseket lehet választani, vagy
az elkészült gépet olyan szabályozó algoritmussal ellátni, ami (legalább részben) kompenzálni
tudja a súrlódás hatását.
Akár a komponens választáshoz, akár szabályozó tervezéshez, legalább egy bizonyos fokig
ismerni kell a súrlódási viszonyokat, amelyhez méréssel (identifikációval) juthatunk hozzá. A
dolgozatban az egyenáramú motorok súrlódási viszonyainak identifikációjára mutatunk be
módszereket. A bemutatott eljárások azonban bármely elektromos motor esetében
használhatók, ugyanis habár motortípustól függően eltérő elemek miatt alakul ki súrlódás a
rendszerben, a motormeghajtótól eltekintve a mérési elv és a felépítés általános.
Habár a jobb motorgyártók részletes adatlapokat szolgáltatnak a motorjaikhoz, amelyek
megfelelően pontosak
például sebességszabályozás
megvalósításához
(ugyanis
sebességszabályozásnál a súrlódás hatása kevésbé jelentős), szinte semmilyen információval
nem szolgálnak a motor súrlódási viszonyairól, ami pozíciószabályozás esetén egy adott
pontossági igény felett elengedhetetlen.
A dolgozatban háromfajta módszert mutatunk be a súrlódás identifikációjára, ezek előnyeivel
és hátrányaival. A motiváció ismertetésével kezdjük a dolgozatot, majd a felhasználandó
matematikai modellek előállításával foglalkozunk. Ezután következik a módszerek leírása,
majd azok összehasonlítása és a szimulációs eredmények.
Megmutatjuk, hogy a három módszer közül melyik használata ajánlott, milyen hatásokat tud
kiküszöbölni, amit a másik két módszer nem. A választott súrlódási modell paramétereit
nagyobb hiba nélkül vissza tudja adni, illetve alig követel meg előzetest tudást a rendszerről.
Kulcsszavak: egyenáramú motor, paraméter identifikáció, súrlódás, pozícionálás
1. Bevezetés, motiváció
A pozíciószabályozás a robotika egyik alapfeladata. Pozíciószabályozáskor egy adott, vagy
tetszőleges kezdeti konfigurációból, vagy pozícióból szeretnénk eljuttatni az előírt
konfigurációba, vagy véghelyzetbe a szabályozott rendszert. Pozíciószabályozás esetén nem
feltétlenül írjuk elő, hogy milyen trajektórián közlekedjen a rendszer a két konfiguráció között,
azonban ekkor többnyire egy adott szempont szerint optimális szabályozót igyekszünk
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megvalósítani. Az optimalizálási szempont lehet például a legrövidebb út vagy idő, illetve a
minimális energiafelhasználás.
A szabályozó implementálásakor két jellemző probléma szokott felmerülni, amely a folytonos
idejű, lineáris modell által előre jelzett viselkedéstől eltérő eredményre vezet. Az egyik a
szabályozóegység megvalósításából és a mérőrendszer kiépítéséből eredő időbeli és térbeli
diszkretizálás (mintavételezés és kvantálás) hatása [1], a másik pedig a mozgatott szerkezet
hajtásláncából eredő súrlódás hatása [2]. Jelen kutatás fő célja a súrlódás hatásának mélyebb
megértése. A mintavételezés és súrlódási hatások egymásra hatását vizsgálta alapján fényderült
arra, hogy a súrlódás egy bizonyos mértékben stabilizálni képes mintavételezésből eredő
instabilitást és eközben konkáv burkoló görbéjű rezgések alakulnak ki [3,4]. Azonban ezen
tanulmányok közös jellemzője, hogy a Stribeck hatást elhanyagolják, amely viszonylag kis
sebességű mozgás esetén jelentős lehet, a kialakuló szintén destabilizáló jellegű negatív
meredekségű súrlódási karakterisztika miatt [2].
A szerkezetben fellépő súrlódási hatások következményeképp, pozíciószabályozás esetén
megváltozhat a mozgás iránya, amellyel a zérus sebesség környéki súrlódási hatások
jelentősége dominánssá válik. A legtöbb súrlódási modell nemlineáris, ezeket pedig nem tudjuk
jól reprezentálni a zérus sebességi állapot körül linearizált vagy közelítő modelljeikkel. A
súrlódási modellek közül sok nem folytonos módon előjelet vált a nyugalmi helyzet
környezetében, így rendszerint kialakul egy csúszási tartomány, amelyen belül előre meg nem
jósolható pozícióban leragadhat a pozícionálandó rendszer. Továbbá, a mozgásinál jellemzően
nagyobb tapadási súrlódás ezt a letapadási zónát tovább szélesítheti [2].
A fentiek miatt fontos a súrlódás modellezése és figyelembevétele a szabályozó tervezésekor,
ugyanis csak a súrlódás elhanyagolásával, azonos szabályozó és rendszer mellett nagyon
változatos jelenségeket produkálhat a szabályozási kör a különböző súrlódások jelenléte miatt,
ahogy azt az 1. ábra is szemlélteti.

16. ábra: Különböző súrlódások hatása a szabályozási körben
2. A vizsgált rendszer modellje
Ebben a fejezetben összefoglaljuk azon matematikai modelleket és származtatásaikat,
amelyeket a cikk további részében használni fogunk.
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2.1. Motor modell
Az állandómágneses, kefés, egyenáramú motort (BDC – Brushed Direct Current) az elektromos
körével, a nyomatékegyensúlyt leíró egyenlettel, illetve a kettőt összekötő
kapcsolóegyenletekkel modellezzük.
Az elektromos kört a gerjesztőfeszültséggel sorba kötött ellenállással, induktivitással és a
mozgási indukciót modellező feszültségforrással modellezzük. A villamos kör egyenlete így az
d
𝑢be (𝑡) = 𝑅a 𝑖(𝑡) + 𝐿a d𝑡 𝑖(𝑡) + 𝑢e (𝜑(𝑡), 𝜔(𝑡))
(1)
formában írható le, ahol 𝑅a és 𝐿a az armatúratekercs ellenállása és induktivitása, 𝑢be a
gerjesztőfeszültség, illetve 𝑢e az indukált feszültség. Továbbá, az 𝑖(𝑡), 𝜑(𝑡) és 𝜔(𝑡) a rendszer
állapotváltozói, rendre az armatúraáram, a szög és a szögsebesség a 𝑡 idő függvényében.
A nyomatéki egyenletben a villamos kör által létrehozott mágneses tér nyomatéka tart
egyensúlyt a különböző mechanikai nyomatékokkal, ahogy azt az
d
𝑀e (𝜑(𝑡), 𝑖(𝑡)) = Θ 𝜔(𝑡) + 𝑀s (𝜔(𝑡))
(2)
d𝑡
egyenlet leírja, ahol Θ a forgás tengelyére vonatkoztatott tehetetlenségi nyomaték – feltéve,
hogy nincs a motor tengelyére ható terhelőnyomaték. A (2) egyenlet bal oldalán a villamos
nyomaték, míg a jobb oldalán rendre a dinamikai és súrlódási nyomatékok találhatók.
Az (1) és (2) egyenletek az 𝑢e és 𝑀e tagokon, vagyis rendre az indukált feszültségen és a
villamos nyomatékon keresztül kapcsolódnak, azonban ez a kapcsolat nemlineáris, ahogy az a
(3) és (4) egyenletekben is látható.
𝑢e (𝜑(𝑡), 𝜔(𝑡)) = (𝑘i + ∑∞
(3)
𝑛=1 𝑎𝑛 cos(𝑛𝑁𝜑(𝑡)))𝜔(𝑡)
∞
𝑀e (𝜑(𝑡), 𝑖(𝑡)) = (𝑘m + ∑𝑛=1 𝑎𝑛 cos(𝑛𝑁𝜑(𝑡)))𝑖(𝑡)
(4)
A fenti egyenletekben 𝑁 a motor póluspárjainak száma. Mindkét egyenletben a szögsebesség
vagy az áram együtthatója egy Fourier-sor. Ez azért van, mert egy póluspár esetén, a kerület
mentén a mágneses mező közelítőleg szinuszos eloszlást mutatna, azonban a kommutátor a
póluspárok között kapcsolgatva létrehozza ezt a dominánsan állandó, de harmonikus
komponenseket is tartalmazó mágneses mezőt, amely a 2. ábrán látható. A függőleges tengelyen
elhelyezkedő nyomaték relatív egységben értendő.

17. ábra: A BDC motor nyomatékhullámossága

58

Megjegyzendő, hogy a (3) és (4) egyenletekben lévő 𝑘i és 𝑘m konstansok SI
alapmértékegységekben azonos számértéket, de különböző dimenziót takarnak. Mivel egy jó
minőségű motornál a harmonikus komponensek amplitúdója csak néhány százaléka a konstans
komponensnek, ezért sokszor eleve elhanyagolják a modellezés során.
A motor modelljéhez az
𝑥(𝑡) = [𝜑(𝑡)

𝜔(𝑡)

𝑖(𝑡)]T

(5)

állapotvektort választjuk. A rendszer bemenetének a gerjesztőfeszültséget (𝑢be (𝑡)),
kimenetének pedig a szöget (𝜑(𝑡)) tekintjük. A fenti feltételekkel a BDC motor bemenetben
affin állapottér-modelljét az
𝜔(𝑡)

0
sin(𝑛𝑁𝜑(𝑡)))𝑖(𝑡) − 𝑀s (𝜔(𝑡))) /Θ + [ 0 ] 𝑢 (𝑡) (6)
be
d𝑡
1/𝐿
∞
a
[ − ((𝑘i + ∑𝑛=1 𝑎𝑛 sin(𝑛𝑁𝜑(𝑡)))𝜔(𝑡) + 𝑅a 𝑖(𝑡)) /𝐿a ]
𝑦(𝑡) = 𝜑(𝑡)
(7)
egyenletek írják le.
A (6) és (7) egyenletekben lévő nemlineáris függvényeket (kivéve a súrlódási nyomatékot)
linearizálva, a szakirodalomból jól ismert állapottér-modellhez jutunk.
d

𝑥(𝑡) = ((𝑘m +

0
𝑥(𝑡) = [0
d𝑡
0
d

∑∞
𝑛=1 𝑎𝑛

1
0
0
0
0
𝑘m /Θ ] 𝑥(𝑡) + [ 0 ] 𝑢be (𝑡) − [1/Θ] 𝑀s (𝜔(𝑡))
1/𝐿a
−𝑘i /𝐿a −𝑅a /𝐿a
0
𝑦(𝑡) = [1 0 0]𝑥(𝑡) + [0]𝑢be (𝑡)

(8)
(9)

2.2. Súrlódási modellek
A lineáris modellekben használt súrlódási modell, a viszkózus súrlódás, melyet az
𝑀s,v (𝜔(𝑡)) = 𝑏𝜔(𝑡)

(10)

egyenlettel írhatunk le, ahol 𝑏 a viszkózus súrlódási együttható. A súrlódási nyomaték tehát
arányos a szögsebességgel. Ilyen súrlódási jelenséget elsőként a folyadékok lamináris
áramlásánál figyeltek meg.
A legegyszerűbb nemlineáris súrlódási modell a Coulomb-súrlódás, amelyet az
𝑀s,C (𝜔(𝑡)) = 𝐶1 sign(𝜔(𝑡))

(11)

egyenlet jellemez, ahol 𝐶1 a Coulomb-súrlódási együttható. A Coulomb-súrlódás egyenlete
tehát abból a fizikai modellből következik, hogy a csúszási súrlódás állandó, és a mozgás
irányával ellentétes.
Az identifikációhoz az egyik legáltalánosabb, nemlineáris, statikus súrlódási modellt, az 𝑀s,S
Stribeck-súrlódási modellt használjuk, amely a viszkózus és a Coulomb-súrlódás összege,
kiegészítve egy exponenciális taggal, így
𝑀s,S (𝜔(𝑡)) = 𝑏𝜔(𝑡) + sign(𝜔(𝑡))(𝐶1 + 𝐶2 𝑒 −𝛼|𝜔(𝑡)| ).

(12)

Egy lényeges különbség az előző két modellhez képest, hogy a Stribeck-súrlódás mérésből
származik, ez az oka annak, hogy a matematikai modell több formát is ölthet [2].
A súrlódási modelleket hasonlítja össze a 3. ábra.
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18. ábra: Súrlódási modellek 𝝎 − 𝑴 karakterisztikái
A jobb összevethetőség érdekében, a fenti ábrán a különböző egyenletekben azonos módon
jelölt konstansok egyenlőek.
Mindhárom fenti modell esetében megtehető, hogy külön adjuk meg a súrlódási nyomatékot,
amikor a szögsebeség zérus, vagyis a tapadási súrlódást. Erre jellemzően az
𝑀t (𝜔(𝑡)) = {

𝑀Σ (𝑡), |𝑀Σ (𝑡)| ≤ 𝑀t,max
sign(𝑀Σ (𝑡))𝑀t,max , |𝑀Σ (𝑡)| > 𝑀t,max

(13)

egyenletet használjuk, ahol 𝑀Σ a rendszerre ható nyomatékok eredője. A (13) egyenlet jelentése
az, hogy a tapadási súrlódás nyomatéka mindig egyenlő a többi nyomaték összegével, ameddig
azok meg nem haladják a maximális tapadási nyomatékot, ezen kívül pedig konstans.
Ha tapadási súrlódást is definiálunk a súrlódási modellünkhöz, akkor azzal elérhető, hogy a
rendszer nehezebben szabaduljon ki a letapadásból, hiszen a tapadási súrlódás jellemzően
nagyobb, mint a mozgási.
3. Módszerek
A fenti modellek felhasználásával levezethetjük az alábbi módszerek működési elvét.
Mindegyik esetében a cél, hogy a motor minél kevesebb paramétere legyen hatással a mérésre,
így minél inkább a súrlódás paramétereitől függjön a rendszer viselkedése.
3.1. Munkapont módszer
Ennél a módszernél nem vesszük figyelembe a nyomatékhullámosságot, így a (8) egyenletből
indulunk ki. A módszer első lépésében keressük a szögsebesség szempontjából állandósult
állapotot, így az egyenlet bal oldalát zérusnak tekintjük.
A (8) egyenlet második sorát Θ-val megszorozva, felhasználva a linearizált (4) egyenletet, a
𝑘m 𝑖(𝑡) = 𝑀e (𝑖(𝑡)) = 𝑀s,S (𝜔(𝑡))
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(14)

összefüggéshez jutunk, vagyis a villamos nyomaték egyensúlyt tart a súrlódási nyomatékkal,
amely az állandósult állapot feltétele. A (8) egyenlet harmadik sorát beszorozva 𝑘m 𝐿a /𝑅a -val,
a bemeneti feszültség, a szögsebesség és a villamos nyomaték között kapunk összefüggést,
vagyis
𝑘m 𝑖(𝑡) = 𝑀e (𝑖(𝑡)) = 𝑘m /𝑅a 𝑢be (𝑡) − 𝑘i 𝑘m /𝑅a 𝜔(𝑡),

(15)

amely konstans gerjesztőfeszültség mellett egy munkaegyenest határoz meg, melynek a
nyomaték tengellyel való metszéspontja függ a feszültségtől, a meredeksége pedig −𝑘i 𝑘m /𝑅a .
A (14) és (15) egyenletek együtt azt jelentik, hogy a motor munkaegyenese és a súrlódási
nyomaték görbéje állandósult állapotban metszik egymást, ahogy az a 4. ábrán is látható.

19. ábra: Munkapontok állandósult állapotban
A gerjesztő feszültség, és az állandósult állapotbeli szögsebességet a (15) egyenletbe
behelyettesítve kiszámítható a villamos nyomaték, amely megegyezik a súrlódási nyomatékkal.
A mérés elve tehát, hogy apró lépésekben végig pásztázzuk a megengedett feszültség
tartományt, majd megmérjük az állandósult állapotbeli szögsebességeket, ebből pedig
rekonstruáljuk a súrlódási nyomaték paramétereit. A módszert, amellyel a munkapontokból a
súrlódási modell paramétereit megkaphatjuk, a 4.1 fejezetben tárgyaljuk részletesen.
A módszerről a szimulációk alatt sajnos kiderült, hogy általános esetben Stribeck súrlódás
paramétereinek identifikációjára nem alkalmas. Az 5. ábra mutat két esetet, ahol a zöld Stribeck
görbe esetén működik az identifikáció, míg a piros esetén nem.
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20. ábra: Identifikálhatóság szemléltetése munkaponti módszer esetén
Az identifikálhatóság feltétele, hogy a motor munkaegyenese (a (15) egyenletből) kisebb
meredekségű legyen, mint a Stribeck-súrlódás – (12) egyenlet – érintőegyenese jobbról a
nullában, vagyis
d
d𝜔

d

𝑀e < lim+ (d𝜔 𝑀s,S ) ⇒ 𝑘i 𝑘m /𝑅a > 𝑏 − 𝐶2 𝛼,
𝜔→0

(16)

azonban a kapott egyenlőtlenségben három olyan paraméter is van, amelyet identifikálni
szeretnénk, így ennek a feltételnek a teljesülését nem tudjuk biztosítani.
A szimuláció során további gondot jelenthet, ha nem definiálunk tapadási súrlódást a
modellünkhöz, mert ha nem teljesül a (16) egyenlet, akkor a szimuláció le sem tud futni, hiszen
a (14) egyenlet sem teljesül, a nyomatéki görbék nem metszik egymást, ahogy az az 5. ábrán is
látható a piros görbe esetében.
Ez a módszer tehát csak akkor ajánlott, ha tudjuk, hogy Coulomb vagy viszkózus súrlódással
jellemezhető a rendszer.
3.2. Motorfék módszer
Ennél a módszernél először nem vesszük figyelembe a nyomatékhullámosságot, továbbá az
armatúra induktivitását is elhanyagoljuk. A méréshez felgyorsítjuk a motort a maximális
feszültsége által meghatározott fordulatszámra, majd rövidre zárjuk a motor villamos körét. A
rövidzár miatt az (1) egyenlet, a
0 = 𝑅a 𝑖(𝑡) + 𝑘i 𝜔(𝑡)

(17)

egyenletté egyszerűsödik. A (17) és (4) egyenleteket behelyettesítve a (2) egyenletbe azt
kapjuk, hogy
d

Θ d𝑡 𝜔(𝑡) = −(𝑏 + 𝑘i 𝑘m /𝑅a )𝜔(𝑡) − sign(𝜔(𝑡))(𝐶1 + 𝐶2 𝑒 −𝛼|𝜔(𝑡)| ),

(18)

vagyis a szöggyorsulás arányos lesz egy módosított viszkózus taggal rendelkező Stribecksúrlódás nyomatékával.
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A villamos körből származó viszkózus csillapítás akár nagyságrendekkel is nagyobb lehet, mint
a mechanikai rendszer viszkózus súrlódása, ezért megnehezíti a 𝑏 paraméter identifikációját.
Továbbá, ha nem hanyagoljuk el a nyomatékhullámosságot, akkor a 𝑘i és a 𝑘m konstansokhoz
is hozzá kell adni (3) és (4) egyenletekben található trigonometrikus tagokat, amellyel egy a
szögtől erősen nemlineárisan függő viszkózus csillapítást kapunk. Tovább bonyolítja a
vizsgálatot, ha az armatúra induktivitás hatása nem elhanyagolható, ugyanis ekkor továbbra is
egy másodrendű differenciálegyenlettel kell dolgoznunk, a (18) egyenletben lévő elsőrendű
helyett. Továbbá, a rövidre zárt kapcsok miatt, a motor kinetikus energiájának egy része az
armatúratekercsben disszipálódik, ami motortól függően akár károsodást is okozhat.
Ennek a módszernek viszont egyszerűsége, hogy egy félhíd, vagy akár egy feszültségforrás is
elegendő lehet a méréshez, nincs szükség speciális kiegészítő hardverre.
3.3. Szabadon futó módszer
Ez a módszer hasonlít a motorfék módszerhez, azonban itt nem rövidre zárjuk, hanem
megszakítjuk a motor villamos körét, amelyet úgy érünk el, hogy hagyjuk a motor kapcsait
lebegni, miután a maximális feszültség által meghatározott szögsebességre gyorsítottuk.
A szakadt villamos körben nem folyik áram, így az azonosan egyenlő lesz nullával.
Felhasználva, hogy a villamos nyomaték lineárisan függ az áramtól, ahogy az (4) egyenletben
látható, a (2) egyenlet a
d

Θ d𝑡 𝜔(𝑡) = −𝑏𝜔(𝑡) − sign(𝜔(𝑡))(𝐶1 + 𝐶2 𝑒 −𝛼|𝜔(𝑡)| ),

(19)

alakra egyszerűsödik, vagyis a szöggyorsulás arányos lesz a Stribeck-súrlódás nyomatékával.
A módszer hátránya, hogy egy átlagos félhíd nem elegendő a méréshez, mert a
teljesítményelektronikában lévő freewheeling diódákon keresztül záródni tud a motor villamos
köre, ezért egy relé, vagy egy 4 negyedes üzemű teljesítményelektronikai kapcsolóelem
motorral sorba kötésére van szükség. Ez alól természetesen kivétel, ha maga a félhíd is relékből,
vagy 4 negyedes elemekből került megépítésre. További hátránya, hogy jóval tovább tart a
motor lassulási folyamata a motorfékes módszerhez képest.
Előnye viszont az, hogy kizárólag a tehetetlenségi nyomaték előzetes ismeretét követeli meg,
illetve a kinetikus energia kizárólag a mechanikus elemeken disszipálódik, így nem lehet
leégetni a motor tekercselését. Mivel a villamos kör és a mechanikus elemek között ilyenkor
nincs kapcsolat, így a nyomatékhullámosság és az induktivitás sincs hatással a mérésre.
3.4. Összehasonlítás
A fenti eredmények alapján az ajánlott módszer a szabadon futó megközelítés, ugyanis alig van
hátránya a másik két módszerhez képest, azonban jelentős mennyiségű előnnyel rendelkezik. A
különböző módszerek előnyeit és hátrányait az 1. táblázat foglalja össze.
2. táblázat: Módszerek tulajdonságainak összehasonlítása
Munkapont
Szabadon futó
Motorfék módszer
módszer
módszer
Csak monoton nővő
jelleggörbéjű
Súrlódás típus
Nincs.
Nincs.
súrlódási modellekre
korlátozás
alkalmazható.
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Nyomaték
hullámosság,
induktivitás.

Nyomaték
hullámosság,
induktivitás.

Nincs.

𝑘i , 𝑘m és 𝑅a .

𝑘i , 𝑘m , 𝑅a és Θ.

Θ.

Hagyományos
félhíd.
Hosszú.

Hagyományos
félhíd.
Rövid.
Időben koncentrálva,
mágneses és
kinetikus energiát.

Relés félhíd, vagy
kiegészítő relé.
Közepes.

Elhanyagolások
Előzetesen
ismerendő
paraméterek
Minimális
motorvezérlő
Mérési idő
Disszipáció az
armatúratekercsen

Időben elosztva,
mágneses energiát.

Nincs.

4. Paraméter identifikáció
Ebben a fejezetben, a mérési elvek bemutatása után kitérünk mérési pontok előállítására, illetve
a paraméterillesztés módszereire.
4.1. Munkapont módszernél
A mérés során adott, állandó gerjesztőfeszültséghez megmérjük az állandósult szögsebességet,
amelyet véges differenciával számítunk a motor tengelyére rögzített enkóder adataiból. A
feszültséget és a szögsebességet behelyettesítve a (15) egyenletbe, megkapjuk az adott
szögsebességhez tartozó súrlódási nyomatékot. Ezt a műveletet minden lemért feszültségszintre
elvégezve kapunk egy halmazt az egymáshoz tartozó szögsebesség-nyomaték párokból.
Mivel a (12) egyenletben leírt Stribeck-súrlódás nem a bázisfüggvényei lineáris kombinációja,
ahol a keresett paraméterek az együtthatók, ezért a legkisebb négyzetek módszere nem
használható hatékonyan. Helyette a Mathematica függvényillesztő eljárását használhatjuk,
amely képes nemlineáris optimalizálásra is, amely célja, hogy olyan paraméterkészletet
keresünk, amely által meghatározott függvény és a szögsebesség-nyomaték párok közötti hiba
minimális.
4.2. Féküzemű módszereknél
Szintén az enkóder jeleire alapozzuk a mérést, mert habár a pozíció információra nincs szükség
a méréshez, a tachométert szintén jellemzi az indukált feszültség hullámossága, így az enkóder
megbízhatóbb.
A súrlódási nyomaték meghatározásához ismernünk kell a motor paraméterei mellett az aktuális
szögsebesség és szöggyorsulás értékeit. Ezek birtokában, behelyettesítve a (18) vagy
(19) egyenletekbe, az adott szögsebességhez megkapjuk a súrlódási nyomaték mínusz
egyszeresét az egyenlet bal oldalán (a (18) egyenletnél korrigálni kell a villamos kör viszkózus
hatását). Ezekre a mérési pontokra az előző alfejezetben ismertetett módszerrel már lehet görbét
illeszteni.
A problémát a szögsebesség és a szöggyorsulás meghatározása okozza. Első közelítésben
használhatnánk hátra ható véges differenciát, azonban, ahogy azt az
𝜔(𝑡𝑗 ) ≅

𝜑(𝑡𝑗 )−𝜑(𝑡𝑗−1 )
𝑡𝑗 −𝑡𝑗−1
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=

𝜑(𝑡𝑗 )−𝜑(𝑡𝑗−1 )
∆𝑡

(20)

képlet is mutatja, ahol 𝑗 a mérés sorszámát jelenti, a szögsebesség becslése fordítottan arányos
a mintavételi idővel. Ez azt eredményezi, hogy a
∆𝜔min = ∆𝜑min /∆𝑡

(21)

szögsebességkvantum (ahol ∆𝜑min az enkóder felbontása), a mintavételi frekvenciával együtt
nő, amelyet (azonos frekvencia mellett) csak nagyobb felbontású enkóderrel lehet csökkenteni.
Hasonlóképpen adódik a szöggyorsulás
𝜀(𝑡𝑗 ) ≅

𝜔(𝑡𝑗 )−𝜔(𝑡𝑗−1 )
∆𝑡

=

𝜑(𝑡𝑗 )−2𝜑(𝑡𝑗−1 )+𝜑(𝑡𝑗−2 )
(∆𝑡)2

(22)

becslése, illetve a
∆𝜀min = ∆𝜑min /(∆𝑡)2

(23)

szöggyorsuláskvantum. A kvantumok azért fontosak, mert a becsült szögsebesség és
szöggyorsulás csak ezeknek az egész számú többszöröse lehet, ezért magas mintavételi
frekvencia esetén a becsült mennyiségek túlnyomórészt zérusnak adódnak, teletűzdelve nagy
amplitúdójú tüskékkel. Ezeket a tüskéket elvileg digitális alul áteresztő szűrővel el lehetne
simítani, ez azonban fáziskéséshez vezetne, ami a pontos szögsebesség-nyomaték párosítás
miatt nem megengedhető.
Ezt a problémát úgy oldhatjuk fel, hogy megkeressük az enkóder jelében azokat a pontokat,
amikor jelszintváltás következett be. Minden más mérési pontot eldobunk (vagyis azokat,
amelyek környezetében azonos értékű minták szerepelnek), majd az így leszűkített
ponthalmazra egy harmadfokú B-spline-t illesztünk. Az illesztett görbe a teljes tartományban
kétszeresen folytonosan differenciálható, így könnyedén elő tudjuk állítani a szöggyorsulás
jelet is az enkóder adataiból. Végül, a derivált B-spline görbéket a leszűkített ponthalmazon
kiértékelve, majd behelyettesítve a (18) és (19) egyenletekbe, megkapjuk a keresett
pontpárokat, a paraméterillesztési feladatot pedig a korábban leírt módon oldjuk meg.
5. Szimuláció
Az előző fejezetekben bemutatott módszereket szimuláció útján ellenőrizzük. A szimulációhoz
a Maxon RE 25 339154 20 W-os grafitkefés motor adatait, illetve véletlenszerűen választott, de
fizikailag reális súrlódási paramétereket használtunk. A szimulációs adatokat a 2. táblázat
foglalja össze.
3. táblázat: A szimuláció paraméterei
Érték
Paraméter
Érték
4.37 Ω
1 µNms
𝑹𝐚
𝒃
0.493
mH
1 µNm
𝑳𝐚
𝑪𝟏
33.8 mVs, mNm/A 𝑪𝟐
0.2 mNm
𝒌𝐢 , 𝒌𝐦
2
21.5 gcm
5
𝚯
𝜶
A szimuláció nem hozott értékelhető eredményt a munkapont és motorfék módszerek esetében,
ugyanis akár 108 nagyságrendű relatív hibával sikerült csak identifikálni a paramétereket. A
nagy hibák okai az elhanyagolások, és a motor paramétereitől való függés. Ezzel szemben, a
szabadon futó módszer bíztató eredményeket hozott, melyeket a 3. táblázat foglal össze.
Paraméter

65

4. táblázat: Szimulációs eredmények a szabadon futó módszernél
𝒃
𝑪𝟏
𝑪𝟐
𝜶
0.984 µNms
0.999 µNm
0.199 mNm
5
Érték
-1.579%
-10.091ppm
-0.011ppm
0ppm
Relatív hiba
Látható, hogy a legnagyobb relatív hiba a viszkózus súrlódás együtthatójánál található, a másik
három paraméter identifikációja gyakorlatilag pontos. Mindazonáltal, figyelembe véve a
viszkózus együttható nagyságrendjét, az alig több, mint 1,5%-os hiba elfogadható.
6. Összefoglalás
A cikket a súrlódás identifikáció motivációjának bemutatásával kezdtük. A módszerek
kidolgozásához használt matematikai modellek bemutatása után ismertettük a különböző
módszerek levezetését és a mérési elvet. Az eljárások előnyeinek és hátrányainak bemutatása
után a mérési eredmények kiértékelésének módszereit ismertettük. Végül, a legjobbnak ítélt,
szabadon futó módszerrel szimulációt is végeztünk, amely igazolta az eljárás hatékonyságát.
A bemutatott módszer tehát a megfelelő hardverek biztosítása esetén alkalmas villamos
motorok súrlódási viszonyainak identifikációjára.
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Absztrakt
Az alumíniumból készült termékek az ötvözeteik sokaságának és kedvező tulajdonságai miatt
széles körben kerülnek világszerte felhasználásra. Kedvező mechanikai tulajdonsággal és
korrózióval szemben álló képességgel rendelkezik. Világ szerte évente több millió tonna
hengerlet félkész terméket állítanak elő. A gyártástechnológia optimalizálása elsődleges feladat
a minden szempontból gazdaságosabb, termelékeny gyártás megteremtése miatt, továbbá
biztosítva ezzel a legmegfelelőbb kialakult anyagszerkezetet. A tanulmány a szalagtermékek
egyik fontos lépésére, a meleghengerlésre koncentrál.
Melegalakítás során alakítási keményedés és a kristály regenerációs folyamatainak viszonya,
határozza meg az adott ötvözet mikroszerkezeti tulajdonságait, amit a technológia tervezése és
fejlesztése során figyelembe kell venni a rendelkezésre álló környezetet, a termelő
berendezések képességével együtt. Alumínium ötvözetek esetében a dinamikus lágyulás során
a dinamikus megújulás és a dinamikus újrakristályosodás egy nagyságrendbe eső sebességgel
megy végbe. A két folyamat együttes hatása határozza meg a melegen alakított
szemcseszerkezet jellegét. További feldolgozás során a hideghengerléssel és hőkezeléssel
megváltozik a melegalakításkor kapott szemcseszerkezet, de a végtermék mikroszerkezetére
vonatkozóan, így is jelentős hatással bír a melegalakítás után kialakult mikroszerkezet. Az
utóbbira szintén hatással bír a meleghengerlés hőmérséklete és a hengerlést megelőző
hőkezelések során kialakult kiválás szerkezet.
Szilárdsági előírások mellett a végtermék korszerű feldolgozhatósági követelményeinek is meg
kell felelni, amelyre a melegalakítás hatással bír. Ennek a komplex feladatnak egyik megoldása
az ötvözet melegalakíthatóságának vizsgálata különböző paraméterek mellett. Ezek a
paraméterek természetesen az alakítás hőmérséklete, mértéke és az alakítás sebessége.
A tanulmányban különböző előéletű (hőkezelt) öntött és melegen hengerlet alumínium
ötvözeteken végzett melegalakítási kísérletsorozat eredményei kerülnek bemutatásra. Az
ötvözeteket tekintve eltérő mértékben ötvözött anyagok voltak vizsgálva. Ezek ötvözetlen,
vassal, mangánnal és magnéziummal ötvözött különböző összetételű alapanyagok, amelyeken
meleghengerlési vizsgálatok készültek, tanulmányozva a kapott szövetszerkezetet és
keménységet. Az alumínium lágyulása során inkább a megújulásra hajlamos, amit a készített
szövetszerkezeti képek igazolnak. Mangánnal ötvözött öntött majd homogenizált alapanyagból
kimunkált próbatesteken emelt hőmérsékletű egytengelyű zömítővizsgálat történt a gyakorlati
meleghengerlés hőmérséklet és alakítási sebesség tartományában. A mérési eredmények
kiértékeléséből, a vizsgálati paraméterek függvényében az egyes folyamatok változása, és a
vizsgált minták mikroszerkezetének hatása kerül bemutatásra.
Kulcsszavak: Meleghengerlés, melegalakíthatóság, melegnyomó vizsgálat, dinamikus
megújulás, újrakristályosodás
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1. Bevezetés
Alumínium lemeztermékek gyártásakor az egyik lehetőség az öntött tuskóból való gyártás [1,3].
Az öntés után a tuskót megmunkálják, biztosítva ezzel a problémáktól mentes, megfelelő
geometriájú, és összetételű felületet. A megfelelő vastagság eléréséhez a tuskót le kell
hengerelni. A vastagság csökkentése gazdaságosan meleghengerléssel történhet, ahol az
alakítási keményedés [2,5] és az alumínium lágyulása [4,6] egy időben, vagy egymáshoz közel
játszódik le. Meleghengerlés során nagy méretcsökkenést lehet elérni kis erő kifejtésével, azaz
kis energia felhasználásával. Ehhez a tuskót azonban a hengerlési hőmérsékletre fel kell
melegíteni. Az előmelegítés során olyan hőmérsékletet kell mindenképpen alkalmazni, amin a
tuskó homogenizálódása, azaz az öntés során bekövetkező mikrodúsulás hatására kialakuló
koncentráció különbségek kiegyenlítődése megindul, illetve az alakítás szempontjából
meleghengerlés valósulhasson meg [5,6].
Alakítás során bekövetkezik az alumínium lemez alakítási keményedése. A fémekben a
diszlokációk mozgása történik képlékeny alakváltozás során. A diszlokáció egy egy-dimenziós
rácshiba. Egy diszlokáció nem minden szakasza tud elmozdulni, így a diszlokációk
sokszorozódása megindul. Amikor a diszlokációk száma eléri azt az értéket, amikor már
akadályozzák egymást mozgásukban, akkor az alumínium további alakítása nagyobb
mechanikai feszültséget igényel.
Ha a hőmérséklet elegendően magas, akkor a képlékeny alakváltozás mellett megindul az
alumínium lágyulása. Két folyamat változtatja meg a diszlokáció szerkezetet, a megújulás és
az újrakristályosodás. Megújuláskor a diszlokációk rendeződnek. Az alumíniumban a
diszlokációk könnyen elmozdulnak, így megújulásra rendkívül hajlamos. A rendeződés olyan
mértékű is lehet, hogy a diszlokációk sorokat képeznek, kisszögű szemcsehatárokat hoznak
létre, és az eredeti szemcseszerkezetben egy szubszemcse szerkezet alakul ki. A diszlokáció
szerkezet rendeződése miatt a diszlokációk nem akadályozzák annyira egymást a mozgásban,
így az alumínium lemez alakításához szükséges mechanikai feszültség csökken. Ha mérjük a
lemez alakításához szükséges feszültséget az alakítás mértékének függvényében, akkor azt
látjuk, hogy a megújulás kompenzálja a keményedést miután megindul, és kialakul egy
állandósult feszültségérték, amivel az alumínium lemezt alakítani tudjuk.
A másik lágyulásra vezető folyamat az újrakristályosodás. Az alakított térfogatban apró kis
diszlokáció sűrűségű csírák képződnek, majd növekednek. Ha vizsgáljuk ebben az esetben az
alakításhoz szükséges feszültséget az alakítás mértékének függvényében, akkor egy csúcsot
látunk a görbén, ahol folyamatosan növekszik az újrakristályosodott térfogat az alakított
rovására, és csak ez után alakul ki az állandósult állapot. A csírák leginkább a szemcsehatárokon
képződnek, emiatt a csúcs jelentette folyamatban egy u.n. nyakláncstruktúra igyekszik
kialakulni, amely során a az alakított szemcsehatárokat mind újrakristályosodás csírái foglalják
el. A melegalakítás során végbemenő megújulást és újrakristályosodást dinamikus
megújulásnak és dinamikus újrakristályosodásnak nevezünk. Dinamikusan megújult
szemcseszerkezetet mutat a 1.b ábra, amíg a 1.c ábrán dinamikusan újrakristályosodott
szerkezetet látunk.
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(a)

(b)

(c)

1. ábra: Alakváltozás és a mechnaikai feszültség kapcsolata: (a) hideg és melegalakítás
összehasonlítása, (b) dinamikus megújulás és (c) dinamikus újrakristályosodás során
Melegalakítás során alakítási keményedés és a kristály regenerációs folyamatainak viszonya
határozza meg az ötvözet mikroszerkezeti tulajdonságait, amit a technológia tervezése
fejlesztése során figyelembe kell vennünk. Alumínium ötvözetek esetében a dinamikus lágyulás
során a dinamikus megújulás és a dinamikus újrakristályosodás egy nagyságrendbe eső
sebességgel megy végbe. A két folyamat együttes hatása határozza meg a melegen alakított
szemcseszerkezet jellegét. További feldolgozás során a hideghengerléssel és hőkezeléssel
megváltozik a melegalakításkor kapott szemcseszerkezet, de a végtermék mikroszerkezetére
vonatkozóan így is jelentős hatással bír a melegalakítás után kialakult mikroszerkezet. Csak
meghatározott melegen alakított szemcseszerkezettel érhető el a végtermék megfelelő
mikroszerkezete. Ennek a komplex feladatnak egyik megoldása az ötvözet
melegalakíthatóságának vizsgálata különböző paraméterek mellett. Ezek a paraméterek
természetesen az alakítás hőmérséklete, mértéke és az alakítás sebessége.
2. Anyag és kísérlet
2.1. Meleghengerlési kísérlet
A meleghegerlési kísérlet sorozathoz négy különböző alumínium ötvözet (1050, 5083, 5182 és
8006) került kiválasztásra. Kémiai összetételük az 1. táblázatban található.
1. táblázat: Meleghengerléshez választott alapanyagok kémiai összetétele
Ötvözet Si% Fe%
Cu%
Mn%
Mg%
Cr%
Zn%
Ti%
max
max
max
0,20
4,0
max
max
max
5182
0,20 0,35
0,15
0,50
5,0
0,10
0,25
0,10
max
max
max
0,40
4,0
0,05
max
max
5083
0,40 0,40
0,10
1,0
4,9
0,25
0,25
0,15
max
1,2
max
0,3
max
max
8006
0,4
2,0
0,3
1,0
0,1
0,04
max
max
max
max
max
max
max
1050
0,25 0,4
0,05
0,05
0,05
0,07
0,05
A kísérlet során 23 [mm] széles és 250 [mm] hosszú minták voltak Von-Roll típusú
hengerálvánnyal hengerleve. A minták kiinduló vastagsága eltérő volt. 20 [mm] volt a 1050 és
az 5182 ötvözetek vastagsága, továbbá 10 [mm] volt az 5083 és a 8006-os ötvözeteké. A 8006os ötvözet esetén két féle előélettel rendelkező mintasorozat került kiválasztásra. Az egyik
sorozat esetén öntött tuskóból vágot öntött szerkezetű tuskószeletből lettek a minták
kimunkálva. A másik kísérletsorozathoz már korábban, meleghengerelt anyagot használtunk.
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A többi ötvözet mintája öntött szerkezetű volt. A 8006-os ötvözet mintái villamos ellenállású
kemencében lettek felhevítve és hőntartva 1 órán át 400 illetve 450 [˚C]-on, majd 1 szúrással
lettek hengerelve 20, 40, és 60 [%]-os alakváltozási mértéket és 100 [m/perc] hengerlési
sebességet alkalmazva. A többi ötvözet esetén szintén villamos ellenállású kemencében voltak
a minták felhevítve és hőntartva 1 órát 400, 425, 450, 475 és 500 [˚C]-on és szintén 1 szúrással
20, 30, 40, 50, 60 [%] alakváltozási mértékkel voltak hengerleve. A kísérlet végén a
mintadarabok szabad levegőn hűltek le. A kísérlethez a munkahengerek előmelegítést nem
kaptak. Brinell keménységet mértünk 62,5 kg-os terheléssel 5 mm-es golyó átmérővel.
2.2. Melegnyomó vizsgálat
Kísérlet
sorozatunkban
Gleeble
thermomechnaikus
szimulátorral
egytengelyű
nyomóvizsgálatot végeztünk három különbözö mértékben ötvözött mangános alapanyagon.
Kémiai összetételük a 2. táblázat foglalja össze. Alap ötvözet az EN AW 3003 minta és ennek
módosulatai kerülnek összehasonlításra.
2. táblázat: Melegzömítő vizsgálathoz választott alapanyagok kémiai összetétele

EN AW 3003 (alap)

Ötvözet jelölése Si%

Fe% Cu%

A

0-0,6

00,7

0,05-0,2 1-1,5

-

-

+0,5

-

+0,5

+0,1

+0,2

+0,1

-0,2

-0,3

+0,5

-

-

+0,1

Különbség az EN AW
A1
3003-tól
Különbség az EN AW
A2
3003-tól

Mn% Mg% Ti%

Meleghengerlés során lejátszódó mikroszerkezeti változásokat tanulmányoztuk, figyelembe
véve a mangán, az emelt réz és a magnézium tartalom hatását is. A vizsgálathoz öntött anyagból
vettünk mintákat, amelyeket homogenizáltunk 510 [°C]/1 óra és 540 [°C]/6 óra hőntartással,
majd a hőkezelés végén a mintákat vízbe hűtöttük le szobahőmérsékletre. A homogenizált
anyagból 16x27 mm-es hengeres próbatestek lettek kimunkálva a melegzömítő vizsgálathoz,
amelyek 380 [°C] és 500 [°C]-on lettek alakítva 0,2 és 20 [1/s] alakváltozási sebességgel.
Minták 2 [°C/sec] sebességgel lettek felhevítve az alakítás hőmérsékletére, majd 90
másodpercig hőntartás volt alakítás előtt. Minden minta egységesen 1,5-ös alakváltozással volt
zömítve, végűl vízben voltak lehűtve a kialakult mikroszerkezet befagyasztása érdekében.
Vizsgálat alatt a hőmérséklet kontrolálva volt és regisztáva volt az alakváltozás mértéke és a
nyomófeszültség.
2.3. Metallográfiai vizsgálat
Metalloráfiai vizsgálathoz a mintákat az alakítási irányban a kersztirányra merőlegesen lettek
kivéve. A szemcseszerkezet job láthatósága miatt a mintákat csiszolás és polírozást követően
színes marással készítettük elő. Ehez Struers Lectro-Pol 5 típusú elektropolírozó berendezést
és a gyártó által javasolt Barker-marószert alkalmaztuk. Polarizált fényben Zeiss AxioVert40es optikai fénymikroszkópra szerelt Zeicc ICc kamerával voltak képek készítve. A mérési
eredmények és kiértékelésük alapján elemezzük az egyes paraméterek hatását a
melegalakíthatóságra és a melegalakítás után kialakuló szemcseszerkezetre.
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3. Eredmények
3.1. Meleghengerlési kísérlet eredményei
A meleghengerlési kísérlet paraméterei és a kapott szöveteszerkezet alapján megszerkesztésre
került a 2. ábra, amely egy határdiagram a hengerlési hőmérséklet és az alkalmazott fogyás
függvényében ábrázolja azt a határ szakaszt, ahol az egyes ötvözetek esetén a dinamaikus
újrakristályosodás elindul.

520

1050,
8006

5182

500

5083

T, °C

480

460

440

420
20

30

40

50

60

q, %

2. ábra: Meleghengerlési hőmérséklet és fogyás függvényében a dinamikus
újrakristályosodás megindulásának határdiagramja
A nagyszámú mintasorozat ellenére csak néhány esetben lehet újrakristályosodott szerkezetet
látni a metallográfiai vizsgálatokat követően. A nagytisztaságú 1050 és vasat tartalmazó jól
alakítható 8006-os ötvözetek (korábban melegen hengerelt) esetén a határgörbe egy egyenes,
jelképes szakasz a 60 [%]-os alakváltozás és 450 [°C]; 500 [°C]-os hőmérséklet
alkalmazásakor. Ezen a tartományon kívül, azaz alacsonyabb hőmérséklettel és alakítás
mértékkel hidegalakításra jellemző szemcseszerkezet tapasztalható (3. ábra). A 8006-os ötvözet
öntött mináján a legnagyobb alakítás mérték és hőmérséklet hatására sem történt
újrakristályosodás 3. (b) ábra.

(a)
(b)
(c)
3. ábra: 1050 és 8006-os ötvözetek szemcseszerkezete, ahol dinamikus újrakristályosodás
nem tapasztalható; (a) 1050 ötvözet – 475 [°C] – alakítás mérték 50 [%]; (b) 8006 öntött
minta – 450 [°C] – alakítás mérték 60 [%]; (c) 8006 öntött minta – 450 [°C] – alakítás
mérték 20 [%]
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A határdiagramon jelezett sávban a vizsgált minták felületéhez közel a munkahengerekkel
érintkező felületi zónákban, lokálisan megjelenő újrakristályosodott részek találhatóak.
Feltételezhető, hogy ez a terület nagyobb alakváltozást szenved el a hengerlés okozta
nyírófeszültségek miatt és ez nagyobb hajtóerőt biztosít az újrakristályosodás megindulásához,
ilyen felételek mellett. A felülettől beljebb a minta belseje felé haladva, már nincs nyoma az
újrakristályosodásnak (4. ábra).

(a)
(b)
4. ábra: A 1050 és 8006 alumínium ötvözetek minta határ felületéhez közeli zónákban
megjelenő újrakristályosodott területek: (a) 1050 ötvözet – 500 [°C] – alakítás mérték 60
[%], (b) 8006 korábban melegen hengerelt minta – 450 [°C]– alakítás mérték 60 [%]
Ezen meleghengerlési paramétereken kívül dinamikus megújulás volt felelős a minták
lágyulásáért a szövetképek alapján. Megállapítható az is, hogy a 8006-os ötvözet esetén a két
különböző előéletű minta sorozat között a jelen kísérleti paraméter tartomány esetén nem volt
jelentős különbség a szövetszerkezetben, de a korábban melegen hengerelt mintán már
megjelentek újrakristályosodott zónák, míg az öntött minta esetén nem. Az 5. ábrán a mért
keménység szerepel az alakítási mérték függvényében. Az öntött minták keménysége nő az
alakítási mérték növelésével, amiből hidegalakításra lehet következtetni. A 3. (b) ábra alapján
nincs újrakristályosodás. A korábban alakított minták görbéi már melegalakításra utalnak (5. b
ábra), alakítás mérték növelésével csökken a keménység és megjelent az újrakristályosodás is
(3. b ábra).

(a)
(b)
5. ábra: 8006-os ötvözet keménység és alakítási mérték kapcsolata; (a) öntött minta; (b)
korábban melegen hengerelt minta
A 1050-es ötvözet esetén minden egyes hengerlési hőmérsékleten az alakítási mérték
növekedésével nőtt keménység.
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6. ábra: 1050-es ötvözet keménység és alakítási mérték kapcsolata
A változás üteme eltérő, 400 [°C]-on hengerelt minták keményednek a legintenzívebben, ezzel
ellentétben az 500 [°C]-os minták adataira illesztett trendvonal meredeksége a legkisebb, közel
vízszintes. 500 [°C]-os magas hőmérséklet hatása annyira erős, hogy az alakítás mértékének a
változása kis mértékben növeli a kapott keménységet. A hőmérséklet növekedésével csökken a
trendvonalak meredeksége. Az alakítás mértékének növekedésével a keménység értékek egyre
szélesebb területet ölelnek fel. Tehát 20 [%]-os alakítás mértéknél a különböző hőmérsékletek
enyhén, ezzel ellentétben 60 [%]-os alakváltozást követően pedig erősen befolyásolják a
keménységet és csak ebben aze esetben volt megtalálható újrakristályosodott rész a mintában (
4.a ábra). A görbék hidegalakításra jellemző módon változtak.
A magnéziummal ötvözött 5182 és 5083-as minták keménység és alakítás mérték kapcsolatának
elemzésekor kaptuk, hogy a kapott görbék trendje ellentétes irányba mutat 7. ábra.

(b)

(a)

7. ábra: Keménység és az alakítás mértékének kapcsolata 5182 (bal) és 5083 (jobb)
Feltételezzük, hogy ez a jelenség az eltérő mangán tartalom és a mangán kiválások okozta eltérő
fémtani folyamatok miatt lehet. Az 5182-es ötvözet keménysége meredekebben nő az alakítás
mértékével, mint az 5083-as ötvözetnél, ahol kisebb meredekségűek a ráadásul negatív irányú
görbék. Az utóbbi esetben 400°C felett alakítás mértékének növelésével a keménység lassú
ütemben csökken, viszont 60 [%]-os alakváltozásnál átlagosan 5 Brinell keménységgel hírtelen
leesik. Az alakítás mértéke ellentétesen hatott a két mintasorozat keménységére.
Szövetképeket megtekintve látható, hogy nagyobb alakítási mértékeknél és hőmérsékleten a
dinamikus újrakristályosodás már jelentősebben látható. A 2. ábrán látható 5182 és 5083
ötvözetet reprezentáló határvonal alatt a dinamikus megújulás felelős a lágyulásért, mert inkább
alakítottabb szövetszerkezet lehet látni.
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(a)
(b)
8. ábra: 5083 ötvözet szövetszerkezete: (a) 475 [°C] – alakítás mérték 20 [%] nincs
újrakristályosodás, (b) 425 [°C] – alakítás mérték 60 [%] az alakított szemcsék határán
apró újrakristályosodott szemcsék láthatóak.

(a)

(b)

9. ábra: 5182 ötvözet szövetszerkezete: (a) 500 [°C] – alakítás mérték 30 [%] nincs
újrakristályosodás, (b) 500 [°C] – alakítás mérték 50 [%] az alakított szemcsék határán
apró újrakristályosodott szemcsék láthatóak
Az 5083-as ötvözet esetén a dinamikus újrakristályosodás szélesebb sávban jelenik meg a
határdiagramon. A 7 (a) ábrától eltérően melegalakítás történt mind a két ötvözet esetén.
3.2 Melegzömítő vizsgálat eredményei
A mérési eredmények alapján elemezve voltak, hogy az alkalmazott kísérleti paraméterek
milyen hatással vannak a melegalakíthatóságra és a melegalaítás után kialakult
szemcseszerkezetre, figyelembe véve az előmelegítési körülményeket. A mérés során regisztrált
nyomófeszültség az alakváltozás függvényében lett ábrázolva. Első lépésként elemeztük, hogy
a két különböző homogenizálás milyen hatással van a melegalakításra. A melegnyomó vizsgálat
során az 540 [°C]-on hőkezelt minták esetén lecsökkent a szilárdság az 510 [°C]-on
homogenizáltakhoz képest (10. ábra).
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(a)

(b)

(c)

10. ábra: 510 [°C] és 540 [°C]-os homogenizálás összehasonlítása: Vizsgált ötvözetek
nyomófeszültség görbéi 380 [°C]-on és 0,2 [1/s] alakváltozási sebesség esetén; (a) A
ötvözet; (b) A1 ötvözet; (c) A2 ötvözet
Kristályosodáskor a szilárdoldatban maradt mangán elkezd kiválni a vizsgált ötvözetekben a
homogenizálás hatására és megváltoztatja az öntés után kapott mikroszerkezetet (11. ábra).
Magasabb hőmérséklet és hőntartási idő kedvez a Mn atomok diffúziójának. Nagyobb hajtóerő
miatt más a kiválások mérete, szerkezete, továbbá megváltoznak a kristályosodáskor kapott
intermetalikus fázisok is. Ezek együttesen okozzák az anyag szilárdság változását. Csökken a
szilárdoldatban maradt Mn mennyisége a hőmérséklet növekedésével, így szilárdoldatos
keményítő hatása csökken a kiválások megjelenésével. Ez a jelenség okozza az 10. ábrán
bemutatott nyomófeszültség csökkenést.

Öntött

Homogenizált: 510 [°C]

Homogenizált: 540 [°C]

11. ábra: A1 ötvözet fénymikroszkóppal készített szövetképei
A további diagammokon az alkalmazott két alakítási hőmérsékleten és a két alakváltozási
sebességgel kapott nyomófeszültségi értékek szerepelnek, úgy hogy az alap “A” ötvözet adatait
hasonlítjuk össze mindíg egy másik módosított mintával (12-15. ábra).

75

12. ábra: 510 [°C]-on homogenizált A és A1
minták

13. ábra: 540 [°C]-on homogenizált A és
A1 minták

14. ábra: 510 [°C]-on homogenizált A és A2
minták

15. ábra: 540 [°C]-on homogenizált A és
A2 minták

Az alakváltozási sebességet figyelembe véve a görbék alapján megállapítható, hogy
ugyanolyan ötvözet és melegalakítási hőmérséklet esetén a legkisebb alakváltozási sebesség
mellett, alacsony a kapott nyomófeszültség, ezzel ellenben a nagyobb alakváltozási sebesség
során, magasabb a mért nyomófeszültség. Az alakváltozási sebesség növelésével, nagyobb
ellenállásba ütközik a nyomószerszám. A hőmérsékletet növelésével, fokozatosan csökken a
nyomófeszültség, azaz egyre kisebb alakító erővel lehet ugyanolyan alakváltozást elérni. Ezek
alapján látható, hogy a legmagasabb hőmérséklet és kis alakváltozási sebesség adta a legkisebb
nyomófeszültségi értékeket.
Egyértelmű különbséget lehet tapasztalni az ötvözetek összehasonlítása során alakíthatóság
szempontjából. Ötvözőtartalom növekedésével nagyobb nyomófeszültséget kaptunk.
Legkönnyebben alakítható az alap “A” minta, majd ezt követi az “A2” és az “A1” ötvözet. Az
utóbbiban több a Si; Mn; Mg és Ti ötvöző. A kapott nyomófeszültési görbékről lehet látni a
különbségeket. Az “A2” és az “A1” minták folyamatos vonallal jelölt görbéi majdnem minden
esetben az alap ”A” ötvözet szaggatott vonallal jelölt görbéi fölött szerepelnek két kivétellel,
amely később kifejtésre kerül (14 és 15. ábra alsó két görbe).
Ötvözetektől függetlenül 380 [°C]-on és 20 [1/s] paraméterek esetén az “A1” és “A2” ötvözet
folyamtos görbéi elválnak az “A” ötvözet szaggatott vonallal jelzett görbéjétől. Ilyen
melegalakítási paraméterek mellett legnagyobb a szilárdság különbség az ötvözetek között.
Növelve az alakítási hőmérsékletet 500 [°C]-ra és csökkentve az alakváltozási sebességet az
“A1” és “A2” ötvözetek szilárdsága közelebb kerül az alap “A” mintáéhoz.
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Az ötvöző elemek is gátolják a diszlokáció mozgást, így ahol több idegen atom van az
alumínium mátrixban, ott jobban keményedik az anyag képlékeny alakítás során.
Melegalakításkor ezeken a pontokon, ahol az anyagban nagyobb a rácstorzulás és diszlokáció
sűrűség, hamarabb megindul a dinamikus megújulás és a lágyulás. A 14 és 15. ábrán az 500
[°C] 0,2 [1/s] paraméterekhez tartozó görbe nem a korábbi trendet követi. Kisebb feszültség
szinten fut az “A2” ötvözet görbéje. Ez azt feltételezi, hogy a mintában megindult az
újrakristályosodás ilyen alakítási paraméterek mellett, hiszen az alakváltozás “A2”-es anyagon
kisebb alakítóerővel megy végbe. A különbség kismértékű. A minta optikai mikroszkópi
felvételén nem szembetűnő, de megtalálhatóak az alakítás során képződött csírák és az
újrakristályosodás megindulása 16 és 17.ábra.

16. ábra: A2 ötvözet; homogenizálás: 510 17. ábra: A2 ötvözet; homogenizálás: 540
[°C]; melegzömítő vizsgálat: 500 [°C]; 0,2 [°C]; melegzömítő vizsgálat: 500 [°C]; 0,2
[1/s]
[1/s]
Ugyanezen a hőmérsékleten, nagyobb alakváltozási sebesség mellett kb. 20 Mpa-al magasabb
az átalgosan mért nyomófeszültség. A minták szövetképén alakítottabb a szemcseszerkezet,
amely hidegalakításra jellemző (18 és 19. ábra).

18. ábra: A2 ötvözet; homogenizálás: 510 19. ábra: A2 ötvözet; homogenizálás: 540
[°C] melegzömítő vizsgálat: 500 [°C]; 20 [°C] melegzömítő vizsgálat: 500 [°C]; 20
[1/s]
[1/s]
A görbék alakváltozás növekedésével laposabbak, nem nőtt intenzíven a nyomófeszültség. Az
anyagban ilyen paraméterek mellett, inkább dinamikus megújulás megy végbe, amelyet a
szövetképeken nem lehet látni ilyen felbontásban.
A minták szövetképeinek tanulmányozása után megállapítható, hogy csíraképződés és
újrakristályosodás megindulása csak 500 [°C]; 0,2 [1/s] paraméterek esetén volt észlelhető,
minden ötvözetben (16; 17; 20; 21; 22 és 23. ábra). Ezeken a képeken az alakított részek mellett
látható, a szövetszerkezet kezdetleges megváltozása.
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20. ábra: A1 ötvözet; homogenizálás: 510 21. ábra: A1 ötvözet; homogenizálás: 540
[°C] zömítő vizsgálat: 500 [°C]; 0,2 [1/s]
[°C] zömítő vizsgálat: 500 [°C]; 0,2 [1/s]

22. ábra : „A” ötvözet; homogenizálás:
510 [°C]; zömítő vizsgálat: 500 [°C]; 0,2
[1/s]

23. ábra: „A” ötvözet; homogenizálás:
510 [°C]; zömítő vizsgálat: 500 [°C]; 0,2
[1/s]

A többi parameter esetén inkább hidegalakításra utal a szövetszerkezet (18; 19; 24 és 25. ábra).

24. ábra: „A” ötvözet; homogenizálás: 510 25. ábra: „A1” ötvözet_homogenizálás:
[°C]; zömítő vizsgálat: 380 [°C]; 0,2 [1/s]
510 [°C]; zömítő vizsgálat: 380 [°C]; 0,2
[1/s]
Ha a kiértékelt görbék jellegét összehasonlítjuk az 1. (b) ábrán bemutatott elméleti görbékkel,
megállapítható, hogy a melegzömítő vizsgálat során dinamikus megújulás megy végbe. A
megújulás alakítás során kompenzálja a keményedést miután megindul. Ezt lehet látni a
görbéken amikor kb. 0,1 alakváltozásnál nulláró felmegy hírtelen a mért nyomófeszültség, ahol
elkezdődik a megújulás majd kialakul egy közel állandósult állapot. Az 1. (c) ábrán szereplő
dinamikus újrakristályosodást ábrázoló görbén a feszültségérték jelentősebben visszaesik.
Ekkor jelennek meg az újrakristályosodott szemcsék, ezzel lágyítva az anyagot. Néhány esetben
a mi a görbéink is hasonlóak, a görbe jellege a mérési bizonytalanságból ered. A görbe
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rendelkezik egy lokális maximummal, de a feszültség visszaesés nem jelentős. Ez látványosan
csak a 20 [1/s]-os alakváltozási sebességgel alakított anyagnál jelentkezik, de dinamikus
újrakristályosodás nem történt, bizonyítható a 18 és 19. ábrán bemutatott szövetkép alapján.
4. Összefoglalás
Tanulmányunkban bemutattunk négy különböző alulmínium ötvözet laboratóriumi
körülmények között véghezvitt meleghengerlési kísérletsorozat során kapott eredményeket.
8006-os ötvözet esetében az anyag előéletbeli különbség összehasonlítására öntött és már
korábban iparban melegen hengerelt mintákból lett felállítva a kísérletsorozat.
Az öntött szerkezettel bíró minták esetében, az alkalmazott kísérleti paraméterek mellett sehol
nem tapasztaltunk dinamikus újrakristályosodást. Hidegalakírásra jellemzően változott a
mikroszerkezet. Melegalakításról, dinamikus újrakristályosodásról nem beszélhetünk. Ami az
öntött szerkezetnél különbség adódik a hidegalakításhoz képest az a megújulásból adódik.
Korábban alakított minták esetén a hordozott tulajdonságok miatt, már más tapasztalható. A
kiértékelt adatok alapján képzett diagramok már meleg hengerlésre utaltak, viszont
szövetképeiken alakított szemcsék vannak jelen 400 [°C]-on minden esetben. 450 [°C]-on nagy
alakítás esetén, már dinamikusan újrakristályosodott szövetrészek találhatók a darab szélein.
Alakított lemezek esetén is a dinamikus megújulás volt jellemző. A nagytisztaságú 1050-es
ötvözet görbéi szintén hidegalakításra utaltak. A szövetszerkezeten csak a legnagyobb alakítás
mérték és hőmérséklet mellet a minták hengerrel érintkező felületéhez közeli zónában
kezdetlegesen újrakristályosodott részek fordultak elő.
Az 5083 és az 5182 ötvözet esetében kiterjedtebb területen jelentkezik a dinamikus
újrakristályosodás. 5083 ötvözet esetén 20% fogyás mellett 500°C-on látunk
újrakristályosodott szemcséket a teljes metszetben. 60%-os fogyás esetén a teljes vizsgált
hőmérséklettartományban jelentkezett a dinamikus újrakristályosodás. 5182 ötvözet esetén ez
a tartomány jóval szűkebb. 40% fogyásnál kisebb fogyás esetén és 450°C alatti hőmérsékleten
végezve az alakítást nem tapasztaltuk az újrakristályosodás megindulását.
Az előmelegítés körülményeinek megfelelően az öntött mangán tartalmú alumínium
ötvözetekben a szilárdoldatban maradt mangán kiválik, amely hatással van az anyag
tulajdonságára. Tanulmányunkban vizsgáltuk az előmelegítés, azaz a homogenizálás hatását és
melegzömítő vizsgálatot végeztünk szimulálva a meleghengerlést laboratóriumi körülmények
között. Különböző alakítási hőmérsékleteket és alakváltozási sebességeket alkalmaztunk. A
regisztrált adatok, a vizsgálati paraméterek és szövetképek alapján összehasonlítottuk a vizsgált
három ötvözetet. Alumínium-mangán ötvözetek melegalakításakor a dinamikus megújulás
jelentős szerephez jut. Az elvégzett kísérletsorozat esetén is ez volt a domináns folyamat.
Csíraképződés és újrakristályosodás megindulása csak 500 [°C] 0,2 [1/s] paraméterek esetén
volt észlelhető, minden ötvözetben. A magasabb hőmérsékleten homogenizált minták esetén
alacsonyabb volt nyomófeszültség melegalakítás után, amelyet a kiválás szerkezet
eredményezett. Az ötvöző tartalom növelésével keményebb ötvözetet kapunk, azonban a
hőkezelések erősebb hatással vannak a szilárdságra. Egyes ötvözők elősegítik az AlMn
intermetallikus fázisok kiválását, ami miatt ebben az esetben nagyobb különbséget kapunk.
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar dolgozóinak a
meleghengerlési kísérletsorozat támogatásáért, a laboratóriumi homogenizáló hőkezelések
megvalósításáért és a metallográfiai vizsgálatok elkészítéséért.
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Szeretnénk megköszönni a Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának, hogy
lehetőséget biztosítottak, a melegzömítési kísérletsorozat evégzésére a tanszékükön lévő
Gleeble fizikai thermomechanikus szimulátorral.
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Absztrakt
Napjaink villamosenergia-termelésében egyre nagyobb szerepet játszanak a megújuló
energiaforrások, melyek közül hazánkban a napelemes rendszerek egyeduralkodónak
tekinthetők. Ezen energiatermelő berendezések jelentős hatást gyakorolnak a villamosenergiarendszer centralizált struktúrájára. A napelemes penetráció növekedése következtében
megfigyelhető dencentralizáció számos kihívás elé állítja az eloszóhálózatot fejlesztő és
üzemeltető piaci szereplőket. A nagy csatlakozási teljesítményű, középfeszültségre csatlakozó
napelemes rendszerek egyre nagyobb számú megjelenése a hálózati infrastruktúra fejlesztését
igényli.
Ennek elvégzéséhez szükséges az egyes középfeszültségű hálózatok szoftveres modellezése.
Hazánkban is jelentős számú és topológiájú középfeszültségű hálózat található, melyek
szoftveres leképezése, és azokon történő, nagyszámú szimuláció futtatása jelentős idő- és
erőforrásigényű feladat. A feladat elvégzéséhez célszerű olyan mintahálózatok létrehozása,
melyek a valós rendszereket jól közelítik. A hálózati topológiák nagy változatosságára való
tekintettel a mintahálózatok kialakítása során adatbányászati módszerek (klaszterezés)
alkalmazása célszerű, eredményül kapva egy-egy elosztói területre jellemző főbb hálózati
struktúrákat.
Jelen munka során valós középfeszültségű elosztóhálózati topológiákon keresztül bemutatásra
kerül egy, az elosztóhálózatok esetén alkalmazható kombinált adatbányászati (klaszterezési)
módszer (több módszer - K-közép klaszterezés, főfaktoranalízis - egyidejű alkalmazása, azok
pozitív tulajdonságainak felhasználásával), mely segítségével a nagyszámú középfeszültségű
hálózatból (klaszterszámhoz képest), az optimális klaszterszám meghatározásával, kezelhető
számú, klaszterekre jellemző mintahálózat alakítható ki. A klaszterezés húsz darab 22 kV
feszültségszintű légvezetékes elosztóhálózati topológián kerül bemutatásra. Az optimális
klaszterszám a Davis-Bouldin and Silhouette kritérium alkalmazásával került meghatározásra.
Ez jelen esetben 4-re adódott. Az egyes klaszterek a klaszterek középpontjához legközelebb eső
mintahálózattal került jellemzésre. Ezen mintahálózatok eltérő mérete és hurkoltsága szintén
jól megfigyelhető.
Kulcsszavak: elosztóhálózat klaszterezése, K-közép klaszterezés
1. Bevezetés
Magyarországon a nemzetközi trendeknek megfelelően a beépített napelemes rendszerek száma
és összteljesítménye évről évre folyamatosan növekszik. Ezen napelemes rendszerek
teljesítményüket tekintve jellemzően a háztartási méretű kierőmű (HMKE) kategóriába ,
valamint a kiserőmű kategóriába (KE) esik. A napelemek jelentős hányada (324 MWp), 47% a
HMKE kategóriába esik. A szabályozói környezet 2016 év végi változásával az 500 KVA
csatlakozási teljesítményt meg nem haladó kiserőművel száma jelentősen megugrott. Ennek
eredménye képpen 2018-ban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (szabályozó
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hatóság) a teljes szektorra kb. 800 MWp napelemes kapacitás telepítésére és építésére adott
engedélyt. A 2018-as évben megfigyelt kiserőmű növekedési tendencia várhatóan a következő
években is hasonló ütemben folytatódik, jelentősen decentralizálva a villamosenergia-rendszer
struktúráját.[1][2] Az 1. táblázatban látható a napelemes beépített kapacitás utóbbi években
tapasztalt növekedése.
1. táblázat: Magyarországon beépített napelemes kapacitás [1] [2]

Beépített háztartási méretű
kiserőmű kapacitás [MWp]
Beépített kiserőmű kapacitás
[MWp]
Teljes beépített kapacitás
[MWp]

2014

2015

2016

2017

129

164

241

324

16

27

61

kb. 240

172

235

344

665

Annak érdekében, hogy az elosztóhálózatok fejlesztések révén közelíteni tudják a kívánt okos
hálózati struktúrát, azok fejlesztése szükséges. Annak érdekében, hogy ezen fejlesztési irányok
meghatározhatók , az terjedő napelemes rendszerek okozta problémák feltárhatók, a kérdések
megválaszolhatók legyenek az elosztóhálózatok modellezése és szimulációja elengedhetetlen.
A szimuláció elvégzéséhez szükséges az egyes középfeszültségű hálózatok szoftveres
implementációja. Mivel hazánkban jelentős számú és topológiájú középfeszültségű hálózat
található, ezek szoftveres leképezése, és azokon történő, nagyszámú sztochasztikus szimuláció
futtatása jelentős idő- és erőforrás-igényű feladat, célszerű a valós rendszereket jól leíró
mintahálózatok létrehozása. Igaz, hogy ezzel az adott környezet csak közelíthető, azonban
végeredményként, sokkal, nagyobb valószínűséggel fogalmazható meg olyan alapelv, amelyet
az elosztóhálózati engedélyesek a hálózatfejlesztések során, valamint a napelemes rendszerek
csatlakozási engedélyek kérelmének mérlegelésekor alkalmazni tudnak, ezzel elérve a hálózat
biztonságos üzemét és fenntarthatóságát.
Ahhoz, hogy az előzőekben említett referenciahálózatok létrehozhatók legyenek, szükséges a
valós hálózatok klaszterezése. Amikor az egyes klaszterek és azok tulajdonságai már
megfelelően definiáltak és rendelkezésre állnak, akkor kialakíthatók olyan hálózatok
(kisszámú), melyek szoftveres implementációja már könnyebben kivitelezhető. Ezzel
létrehozva olyan elosztóhálózati modelleket, melyek a valós mintákat nagyobb pontossággal
közelítik, mint az irodalomban eddig használt, adott paraméterrel generált (legtöbb esetben
elosztóhálózat) matematikai mintahálózatok. A kialakított mintahálózatok így képesek lehetnek
a valós döntési helyzetek (fejlesztés, átalakítás, beruházás) kezelésére.
Jelen munka 2. fejezetében az elosztóhálózatok esetén alkalmazható klaszterezési módszer, a
3. fejezetében a bemeneti adatok, a klaszterezés módszertana (főfaktoranalízis, optimális
klaszterszám meghatározása) kerül bemutatásra. A 4. fejezetben a klaszterezés eredménye és az
egyes klaszterekre jellemző (klaszterek középpontjához legközelebb eső mintahálózat) kerül
bemutatásra.
2. Adatelemzési technikák
Az adatbányászat az adatbázis adatelemzésének és az abból történő információszerzés eszköze.
Az adatbázisból történő tudáskinyerés egy olyan folyamat, melynek során újszerű, hasznos,
érthető minták kerülnek felfedezésre. Az adatbányászat számos, statisztikából származó eljárást
használ. A statisztikával ellentétben azonban általában abból indul ki, hogy egy nagy méretű,
releváns adatokat tartalmazó adathalmaz már rendelkezésre áll, de az értékes információ
kinyeréséhez használandó elemzési módszer előre még nem meghatározott. Az adatbányászat
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egyik nagy kérdése, hogy a nagy adathalmazok elemzésére milyen eszközökkel és ezen
eszközök használata hogyan történjen. [3]
2. táblázat: Bemutatott klaszterezési módszerek összefoglalása [3]
Kialakított klaszterek Vizsgált hálózatok
száma
száma

Módszer megnevezése

Irodalom

Klasszifikáció

[4][5][6][7][8] [9][10]

Dimenzióredukálás
(SOM)
Hierarchikus felépítő
klaszterezés
Hierarchikus lebontó
(particionális)
klaszterezés

[11][12]
[9][13][15]

Kis számú
(jellemzően 3-5)
Közepes számú
(jellemzően 8-9)
Nagy számú
(jellemzően 10-25)

[9][16]

-

K-közép klaszterezés

[13][16][18][19]
[21][22]

K-medián klaszterezés

[16][22]

Változó számú
(jellemzően 2-12)
Közepes számú
(jellemzően 8-9)

néhány 100 - néhány
1000
néhány 100
néhány 100 - 10000+
néhány 100
néhány 100 - 10000+
néhány 1000

Az egyes csoportosítási módszereket alkalmazó munkák számosságát áttekintve,
megállapítható, hogy a statisztikai, paraméter alapú osztályozás, a hierarchikus felhalmozó
klaszterezés, valamint a K-közép klaszterezés a leggyakrabban használ adatfeldolgozási eljárás.
A statisztikai adatokon alapuló osztályozás mellett a klaszterezés az egyik legrégebbi és
leggyakrabban használt adatbányászati eszköz, amelyben a veszteséges csökkentés történik. A
klaszterezési folyamat során a bemeneti adatbázis kisebb, átláthatóbb adatbázisokká alakul. Ez
lehetővé teszi az adatbázisban található objektumok mintáinak megjelenítését. [3] A
következőkben a jelen munkában használt K-közép kerülnek bemutatásra.
2.1. K-közép klaszterezés
K-közép klaszterező algoritmus az egyik legegyszerűbb tanuló algoritmus, amely megoldást
nyújt a klaszterezési feladatokra. Az eljárás egy egyszerű módszer alapján, előre megadott
számú klaszterbe sorolja az adatsorokat. A k-közép klaszterezési módszer algoritmusának első
lépése a „K” darab kezdeti középpont kiválasztása. Ezek után a „K” klaszter létrehozása minden
egyes adatpontnak a legközelebbi középponthoz rendelésével történik a klaszter
középpontjának folyamatos újra-pozicionálásával. Ezen folyamat iteratív jelleggel addig
folytatódik, amíg a középpontok pozíciója már nem változik. Az algoritmus memóriaigénye
O((m+K)n) viszonylag alacsony, mivel csak az adatpontok (m) és a középpontok (K) kerülnek
eltárolásra. Az algoritmus futásának ideje szintén alacsonyabbnak mondható, az az adatpontok
számával lineárisan nő. Az algoritmus futásának ideje T=O(I*K*m*n), ahol I a
konvergenciához szükséges iterációk száma.
Összességében megállapítható, hogy K-közép klaszterezési módszer esetén, ha a klaszterek
száma jelentősen kisebb, mint az adatpontok száma, akkor egy egyszerű és hatékony algoritmus
[13] [16].
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3. Klaszterezés
3.1. Bemeneti adatok
Jelen publikációban húsz darab 22 kV feszültségszintű, légvezetékes középfeszültségű
elosztóhálózati topológia klaszterezése kerül bemutatásra. A vizsgált hálózatok ugyanazon
elosztóhálózati engedélyes eltérő területein helyezkednek el. Az egyes mintahálózatokat az
elosztóhálózati engedélyes az alapján válogatta ki, azok fizikálisan (geológiai sajátosságokat is
figyelembe véve) is képesek legyek 500 kVA vagy az ezt meghaladó napelemes kiserőmű
fizikális befogadására is. A vizsgált elosztóhálózat fele vidéki környezetben helyezkedik el, míg
a másik fele elővárosi környezet középfeszültségű hálózatát modellezi.
Jelen munkában a vizsgált mintahálózatok gráfként lettek kezelve. Ezen gráfok a feszültségszint
és a vezeték típusa mellett a következő matematikai paraméterekkel jellemezhetők:
 csomópontok száma: az egyes mintahálózatok csomópontjainak száma
 átlagos fokszám: a mintahálózatok csomópont fokszámainak átlaga
 klaszterezési együttható (CC): a mintahálózatok hurkoltságát mutatja meg
 karakterusztikus úthossz (CPL): mintagráfokra jellemző átlagos úthossz
A klaszterezési együttható az 1. egyenlet alapján számítható.
𝑛

2|{𝑒𝑗,𝑘 : 𝑣𝑗 , 𝑣𝑘 ∈ 𝑁𝑖 , 𝑒𝑗,𝑘 ∈ 𝐸}
1
𝐶𝐶 = ∗ ∑
𝑛
𝑘𝑖 ∗ (𝑘𝑖 − 1)

(1)

𝑖=1

ahol ej,k egy él vj és vk csomópontok között; Ni a vi csomóponthoz közvetlenül csatlakozó
csomópontok halmaza; ki az Ni halmaz elemeinek száma és n a gráf mérete (csomópontok
száma).
A karakterisztikus úthossz jelen esetben impedanciaként van értelmezve (az egyes élek a két
csomópontot összekötő vezetékszakasz impedanciáját jelölik). Számítása a 2. egyenlet alapján
történik.
𝑘

1
𝐶𝑃𝐿 =
∗ ∑ 𝑑(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 )
𝑛 ∗ (𝑛 − 1)
𝑖≠𝑗

(2)

ahol n a gráf mérete (csomópontok száma), és d a gráf bármely két pontja közti távolság.
A mintahálózatokra jellemző paraméterértékeket a 3. táblázat tartalmazza. Számításuk a
MATLAB R2019a szoftver akadémiai verziójával történt.
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3. táblázat: Az egyes paraméterek értékei a vizsgált topológiák esetében
Hálózat
Csomópontok
Átlagos
CC
CPL
azonosító
száma
fokszám
A1
350
2,0057
0,7230
27,0648
A2
100
2,0000
0,7273
12,4315
A3
153
1,9869
0,7349
18,0999
A4
193
1,9896
0,7375
25,2386
A5
32
1,9375
0,7646
6,1734
B1
835
2,0216
0,7225
48,4478
B2
82
2,0000
0,7224
11,5414
C1
228
2,0175
0,7294
31,2079
C2
244
2,0164
0,7279
22,4480
C3
243
1,9918
0,7373
22,2443
C4
125
1,9840
0,7347
20,6679
C5
180
1,9889
0,7378
21,1089
C6
59
1,9661
0,7480
10,1473
C7
153
1,9869
0,7383
19,4555
C8
140
1,9857
0,7438
16,7857
D1
491
2,0000
0,7238
27,9195
D2
175
1,9886
0,7290
18,8393
D3
89
1,9775
0,7367
15,4949
D4
166
1,9880
0,7301
21,4499
D5
64
1,9688
0,7370
10,8889
Az egyes paramétereket vizsgálva megállapítható, hogy a vizsgált mintahálózatok változatos
mérettel (csomópontszám) és topológiával rendelkeznek.
3.2. Főfaktoranalízis
Nagy számú adatpont esetén hatékonyan és gyorsan használható klaszterezési eljárás a K-közép
klaszterezés. Jelen fejezetben vizsgált mintahálózatok esetén szintén ezen eljárás kerül
alkalmazásra. K-közép klaszterezés esetén megfigyelhető, hogy a bemeneti adatpontok
számához viszonyítva a kialakított klaszterek száma viszonylag kicsi. A klaszterezés során,
együttesen vizsgált paraméterek száma négy, azonban ezen paraméterek egy egységként való
kezelése viszonylag nehéz feladat. Ilyen esetben célszerű a változók számának redukálása,
azonban figyelni kell arra, hogy a változó redukálás során információvesztés ne legyen (vagy
ha van, akkor az minimális, még nem zavaró szintű legyen).
A váltózók számának csökkentésére a legelterjettebb módszer a főfaktoranalízis (principal
component analysis - PCA). A főkomponensanalízis során egy másik fontos cél a nagy számú
bemeneti és a kisebb számú látens változó (faktor) közti korreláció struktúrájának
meghatározása. A faktoroknak fizikai jelentésük nincs, azok a valóságban nem figyelhetők meg.
Azok csupán a matematikai művelet leírására szolgáló fiktív változók Hiba! A hivatkozási
orrás nem található. Hiba! A hivatkozási forrás nem található..
Jelen munka során vizsgált mintahálózatokon végzett főfaktoranalízis során a főfaktorok
ideális számának, valamint sajátértékei a MINITAB 18.0 szoftver segítségével került
meghatározásra. A főfaktoranalízis egyik eredményterméke az 1. ábrán látható. A főfaktorok
optimális számának meghatározása az „Elbow” kritérium alapján történhet.
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1. ábra: Az egyes főkomponensek sajátértékei
2.
Az 1. ábráról leolvasható, hogy az első, valamint a második főfaktor alkalmazásával (a 2.
változónál van a görbe könyökpontja) a négy eredeti változóval jellemzett mintahálózatok jól
közelíthetők. Az egyes mintahálózatok főkomponenseinek sajátértékei a 2. ábrán láthatók,
valamint azok numerikus értéke a 4. valamint az 5. táblázatban látható.

2. ábra: Az egyes mintahálózatok főkomponensek sajátértékei
4. táblázat: Az egyes változók főkomponenseinek értéke
1. főkomponens
2. főkomponens
0,4929
-0,5371
Csomópontok száma
0,5185
0,3717
Átlagos fokszám
-0,4702
-0,6242
CC
0,5168
-0,4286
CPL
A 3. valamint 4. táblázat megfelelő értékeinek lineáris kombinációjával kiszámíthatók az egyes
hálózatok főkomponenseinek értéke, melyet az 5. táblázat 4. valamint 5. oszlopa tartalmaz.
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5. táblázat: Az egyes változók főkomponenseinek értéke
Hálózat
1. főkomponens 2. főkomponens 1. főkomponens 2. főkomponens
azonosítója
sajátértéke
sajátértéke
értéke
értéke
A1
1,7110
0,2620
187,1920
-199,3010
A2
-0,1360
1,3010
56,4070
-58,7520
A3
-0,3790
0,1640
85,4480
-89,6590
A4
-0,0790
-0,3950
108,8530
-114,2040
A5
-4,0920
-1,7220
19,6080
-19,5910
B1
4,6690
-1,8170
437,2940
-468,9680
B2
-0,0030
1,7030
47,0780
-48,6990
C1
1,6370
0,2660
129,2070
-135,5470
C2
1,2300
0,7000
132,5650
-140,3860
C3
0,1120
-0,3510
131,9500
-139,7770
C4
-0,3810
0,0820
72,9740
-75,7210
C5
-0,2210
-0,1980
100,3110
-105,4520
C6
-2,2530
-0,4080
34,9910
-35,7760
C7
-0,4660
-0,1150
86,1470
-90,2420
C8
-0,9380
-0,3140
78,3570
-82,1190
D1
1,9490
-0,3510
257,1250
-275,4060
D2
0,0410
0,4620
96,6770
-101,7880
D3
-1,0370
0,1770
52,5530
-54,1710
D4
0,0910
0,2830
93,5900
-98,0740
D5
-1,6120
0,2770
37,8460
-38,7720
Az 5. táblázatban rendelkezésre álló adatok alapján elvégezhető a 20 mintahálózat
klaszterezése. A klaszterezést az előzőekben leírtak alapján K-közép klaszterezéssel történik.
3.3. Optimális klaszterszám meghatározása
A K-közép klaszterezésnek van egy nagy hátránya, mégpedig az, hogy a kialakítandó
klaszterszámot, mint az algoritmus bemenő paraméterét meg kell határozni. Jelen munka során
az optimális klaszterszám meghatározása a Davies-Bouldin és a Silhouette kritérium egyidejű
vizsgálata alapján történik [19]. Az egyes indexek értéke a MATLAB R2019a szoftver
akadémiai verziójának beépített függvényeivel történik.
3.3.1. Davies-Bouldin kritérium
A Davies-Bouldin kritérium a csoporton belüli és a klaszterek közötti távolság arányának
összehasonlításán alapul. Számítása az 3. egyenlet alapján történik [23].
𝑘

1
𝐷𝐵 = ∗ ∑ 𝑚𝑎𝑥𝑗≠𝑖 {𝐷𝑖,𝑗 }
𝑘
𝑖=1

(3)

ahol Di,j az i. és j. klaszter távolságának aránya. Az előzőekben említett távolság meghatározása
a 4. egyenlet alapján történik. [23]
(𝑑𝑖 + 𝑑𝑗 )
(4)
𝐷𝑖,𝑗 =
𝑑𝑖,𝑗
ahol 𝑑𝑖 az i. klaszter egyes pontjai és klaszter középpontja közti átlagos távolság, 𝑑𝑗 a j. klaszter
egyes pontjai és klaszter középpontja közti átlagos távolság, di,j az i. és j. klaszter középpontja
közti Euklidészi távolság.
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Az i. klaszterre vetített legrosszabb eset akkor tapasztalható, amikor Di,j értékének maximum
van. Az optimális klaszterszám a Davies-Bouldin index minimumánál van. [23]
3.3.2. Silhouette kritérium
A Silhouette index (Si) megmutatja, hogy egy adott pont mennyivel jobban hasonlít a vele egy
klaszterben lévő pontokra, mint más klaszterekben lévő pontokra. Értéke a 5. egyenlet alapján
számítható [24] .
(𝑏𝑖 + 𝑎𝑖 )
𝑆𝑖 =
(5)
max{𝑎𝑗 , 𝑏𝑖 }
ahol ai az i. pont átlagos távolsága a vele egy klaszterben lévő többi ponthoz képest, bi az i.
pont átlagos távolságának minimuma a többi klaszter pontjaihoz képest.
A Silhouette index értéke a -1 és +1 tartományban mozoghat. Ha az index értéke nagyobb,
akkor a vizsgált pont jobban hasonlít a vele egy klaszterben lévő pontokra, mint a másik
klaszterekben lévő pontokra. A klaszterszám akkor tekinthető optimálisnak, amikor a Silhouette
index felveszi maximumát. Tapasztalatok alapján megállítható, hogy viszonylag kis számú
bemeneti adatsor esetén (pár 10-100) az optimális klaszterszám nem túl kicsi és nem túl nagy
(2-5 közé esik). A 4. fejezetben vizsgált mintahálózatok esetén az optimális klaszterszámot is
ezen tartományban kerestük.
Az optimális klaszterszám a számítások futtatása során folyamatosan változik. Sok esetben a
két módszerrel kapott optimum nem egyezik. Jelen helyeztben azon esetet tekintettük
optimálisnak, ahol a két kritérium mindegyik ugyanazt a klaszterszámot hozza ki optimálisnak.
A Davies-Bouldin és a Silhouette kritérium egyes klaszterekre vett eredménye a 3. ábrán
látható. Ezek alapján megállapítható, hogy az optimális klaszterszám a 4, ugyanis a DaviesBouldin indexnek minimuma, Silhouette indexnek pedig maximuma van [24].

3. ábra: A Davis-Bouldin valamint a Silhouette kritérium MATLAB R2019a szoftver
beépített függvényeivel számított értékei 2, 3, 4, és 5 klaszter esetén
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4. Eredmények
Jelen munka során az előzőleg bemutatott 20 középfeszöltségű mintahálózat került
klaszterezésre. A klaszterezés során K-közép klaszterezés segítségével a főfaktoranalízissel
kapott értékekből, a MINITAB 18.0 szoftver segítséségével 4 hálózati csoport került
kialakításra. A mintahálózatok főkomponenseinek sajátértékeinek klaszterezése a 4. ábrán
látható.

4. ábra: Főkomponensek sajátértékeinek klaszterezése

5. ábra: Főkomponensek klaszterezése, a klaszterek középpontjának ábrázolásával
Az 5. ábrán a klaszterezett hálózatok főkomponenseinek értéke, valamint fekete négyzettel az
egyes klaszterek középpontja látható. A középpontok főkomponeneseinek számszerű értékeit
(melyek meghatározása az egyes klaszterek adatpontjainak átlagolásával történt) a 6. táblázat
tartalmazza.
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6. táblázat: Kialakított klaszterek középpontjai
Klaszter 1
Klaszter 2
Klaszter 3
347,2098
41,4136
90,2946
1. főkomponens értéke
-372,1870
-42,6266
-94,6573
2. főkomponens értéke

Klaszter 4
145,2285
-153,7527

A klaszterek jellemzése, valamint összehasonlítása a Minitab 18.0 szoftver által generált, 7.
táblázat segítségévél szintén megtehető. A táblázatban látható, hogy az egyes klaszterekben
hány mintahálózat van, illetve a mintahálózatok a klaszterek középpontjaitől átlagosan milyen
távol vannak.
7. táblázat: Klaszterek jellemzése
Középponttól
Középponttól
Mintahálózato
Sum of squares
vett átlagos
vett maximális
k száma
távolság
távolság
2
34963,6040
132,2190
132,2190
Klaszter 1
6
1933,0190
15,4540
31,7200
Klaszter 2
8
2100,9470
13,9990
26,9530
Klaszter 3
4
5134,4940
30,9690
61,9330
Klaszter 4
A legnagyobb elemszámmal rendelkező klaszterek a Klaszter 3 (8 hálózat) és Klaszter 4 (6
hálózat). Ezen két klaszter tekinthető a legkompaktabbnak, mivel e két klaszter esetén
figyelhető meg a középpontól vett legkisebb átlagos és maximális távolság. E klaszterekben
lévő mintahálózatok viszonylag nagy hasonlóságot mutatnak. Ezen hálózatok nagy része tisztán
sugaras topológiájú, melyből a vidéki elhelyezkedésre lehet következtetni.
A Klaszter 1-ben csupán két hálózat helyezkedik el. Ezen hálózatok méreteiben is jelentősen
meghaladják a másik 18 hálózatot. Mivel e klaszterben csak 2 hálózat van, és azok egymástól
viszonylag távol helyezkednek el (a koordinátarendszerben – 5. ábra), így a hálózatok klaszter
középpontjától vett átlagos és maximális távolsága jelen esetben a legnagyobb.
Klaszter 4-ben C3 adatpontnak viszonylag nagy a klaszter középpontjától vett távolság (átlag
és maximum távolság kb. 250%-kal nagyobb, mint Klaszter 3 esetén). Ennek oka a Klaszter 4ben jelen lévő hálózatok sokszínűsége. Klaszter 1 és Klaszter 3 esetén az egyes főkomponensek
mértéke jóval nagyobb, mint a másik két klaszter esetén.
8. táblázat: Hálózatok esetén vizsgált paraméterek átlagértéke az egyes klaszterek esetén
Csomópontok
Átlagos
CC
CPL
száma
fokszám
663,0000
2,0108
0,7232
38,1836
Klaszter 1
71,0000
1,9750
0,7393
11,1129
Klaszter 2
160,6250
1,9873
0,7358
20,2057
Klaszter 3
266,2500
2,0079
0,7294
25,7413
Klaszter 4
Az egyes klaszterekre jellemző topológia a klaszterek középpontjától legkisebb távolságra lévő
hálózattal reprezentálható (K-medián klaszterezési eljáráshoz hasonlóan. A két módszer között
annyi a hasonlóság, hogy klaszter reprezentációja mindkét esetben valós adatponttal történik).
Az egyes klaszterekre jellemző mintahálózatok a 6-9. ábrákon láthatók.
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6. ábra: Klaszter 1-re jellemző mintahálózat (B1)
A B1 topológia egy viszonylag nagy kiterjedésű, erősen hurkolt, elővárosi középfeszültségű
hálózat. A bemutatásra kerülő négy mintahálózat közül e hálózat a legnagyobb (legnagyobb
csomópontszámmal és CPL-el rendelkezik).

7. ábra: Klaszter 2-re jellemző mintahálózat (D5)
D5 mintahálózat topológiája egy kis méretű, vidéki környezetre jellemző, tisztán sugaras
hálózat. A bemutatásra kerülő négy mintahálózat közül e hálózat a legkisebb (legkisebb
csomópontszámmal és CPL-el rendelkezik).
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8. ábra: Klaszter 3-ra jellemző mintahálózat (D4)
D4 topológia nagyon hasonlít a D5-höz. Köztük csak méretekben van különbség (jóval nagyobb
a csomópontszám és CPL). Mind D4, mind D5 tisztán sugaras hálózat, de Klaszter 3-ban
akadnak olyan hálózatok is, amelyek hurkoltak.

9. ábra: Klaszter 4-re jellemző mintahálózat (C2)
C2 topológia egy közepes nagyságú, lazán hurkolt, elővárosi topológia. B1-hez hasonlóan itt
is jelen vannak hurkok, de jóval kisebb számban, mint a Klaszter 1 esetén.
5. Összegzés
Ezen munkában magyarországi elosztóhálózatok egy klaszterezési módszere került
bemutatásra, amely alkalmas kisebb vagy nagyobb számú adatmennyiség hatékony
feldolgozására. A szakirodalomban közzétett nemzetközi alkotások alapján a hálózati csoportok
létrehozásakor a K-közép klaszterezés és a főfaktoranalízis alkalmazása együtt történt. A
főfaktoranalízis segítségével az adatpontok dimenziója négyről kettőre csökkent, és a
klaszterezés ez a kétdimenziós pontfelhőben történt. A klaszterezés első lépésében a klaszterek
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optimális száma a Davies-Bouldin és a Silhouette kritériumok segítségével került
meghatározásra. Mindkét módszer ugyanazt az eredményt eredményezte, az optimális
klaszterszám 4-re adódott. A klaszterezés eredményeinek részletes bemutatása a 4. fejezetben
történik. A topológiák sokfélesége miatt különböző klaszterek jöttek létre. A klasztereket
jellmző mintahálózatokon megfigyelhető azok méretéből és hurkoltságából adódó jelentős
eltérés.
A jelen dokumentumban bemutatott adatfeldolgozási módszer alkalmas egy nagyobb területet
(országot) lefedő hálózatok klaszterezésére, a vizsgált területre jellemző hálózati topológiák
kialakítására.
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Absztrakt
A robotikában alkalmazott gépi látás során az utóbbi években újabb fellendülés tapasztalható a
neurális háló alapú modellek tekintetében. Mivel a neurális háló alapú gépi látás során a gépi
tanulás alapvető módszereit alkalmazzuk, ezért cikkemben a gépi tanulási módszerek
csoportosításával foglalkozom, hogy átfogó képet kaphassunk a már létező technikákról.
Munkám célja a gépi tanulási eljárások átfogó ismerete, a módszerek összehasonlítása és
alkalmazhatóságának feltárása volt. Az elvégzett irodalomkutatás alapján megtörtént a
mesterséges intelligencia alapú gépi látás és gépi tanulás eljárások elemzése. Ezt követően a
tanulási folyamat főbb kihívásairól és a különböző regressziós modellek tanításáról írok. A
regressziós modellek tanítása során kiemelt figyelmet szentelek az optimalizáló algoritmusok
részletezésére, hiszen például a neurális hálók tanítása során szintén ezeket alkalmazzuk.
Kulcsszavak: gépi tanulás, mesterséges intelligencia
1. Gépi tanulás
A gépi tanulás olyan rendszerek létrehozását jelenti, amelyek képesek az adatokból történő
tanulásra, következtetésre. Tanulás alatt a feladatok jobb, hatékonyabb elvégzését értjük,
meghatározott teljesítmény mérőszámok alapján. A gépi tanulás módszereit olyan problémák
esetén alkalmazhatjuk, melyek hagyományos megközelítéssel történő megoldása csak túl sok
finomhangolással és összetett szabályokkal lehetséges, vagy olyan összetett problémák esetén,
amelyekre a hagyományos módszerekkel nincs optimális megoldás. Ezen kívül alkalmazható
folyamatosan változó környezetben, illetve ha összetett problémák, vagy nagy
adatmennyiségek esetén vizsgálódunk. Itt érdemes megemlíteni a ’data mining’ kifejezést is.
Nagy mennyiségű adatok gépi tanulási módszerrel történő vizsgálatakor olyan új mintákat
fedezhetünk fel, melyek az addigi vizsgálatokkal rejtve voltak.
1.1 Gépi tanulási módszerek csoportosítása
Ellenőrzött tanulásnak nevezzük, amikor a tanító adathalmaz, amellyel az algoritmust
betanítjuk, tartalmazza a kívánt megoldásokat. Tipikus alkalmazásai például az osztályozás és
a regresszió. A leggyakoribb ellenőrzötten tanuló algoritmusok: K-legközelebbi szomszéd,
Lineáris regresszió, Logisztikus regresszió, Szupport Vektor Gépek, Döntési fák és Véletlen
erdő, Neurális hálók (lehet felügyelet nélküli, félig-felügyelt is) [1]
Nem-ellenőrzött tanulásról beszélünk, amikor a tanító adathalmaz, amellyel az algoritmust
betanítjuk, jelöletlen, vagyis nem tartalmazza a kívánt megoldásokat. A rendszer tanítás nélkül
próbál tanulni. Csoportosítás/ klaszterezés esetén az adatokat a bennük rejlő minta alapján
kategóriákba csoportosítja az algoritmus. A vizualizáció során használt algoritmusok
megpróbálják a különböző csoportokat jobban elkülöníteni a jobb megértés végett. Dimenzió
csökkentés esetén az a feladat, hogy úgy egyszerűsítsük az adatokat, hogy közben ne veszítsünk
információt. Egy jó módszer erre, ha több összefüggő tulajdonságot egyesítünk.
Szabálytalanság vizsgálat esetén (anomaly detection) a rendszert normál mintákkal tanítjuk és
egy új minta esetén képes megállapítani, hogy a normáltól eltérő-e. Társítási szabályok tanulása
(Association rule learning) esetén nagy mennyiségű adat között keres az algoritmus
összefüggéseket.
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Félig-ellenőrzött tanulás során néhány algoritmus részben jelölt (többségében jelölt, néhány
jelöletlen) tanító adatokkal is képes dolgozni. Jó példa erre a Google Photos, ahol a felügyelet
nélküli része a folyamatnak, amikor a feltöltött képeken felismeri az azonos személyeket
(klaszterezés), majd ha megadjuk egy képhez egy személy nevét, mindenkit elnevez a modell.
(a valóságban ez sokszor nem tökéletes, ekkor manuális utókorrekciót végzünk)
A legtöbb félig-felügyelt tanulási algoritmus felügyelet nélküli és felügyelt tanítás
kombinációja.
Megerősítéses tanulás esetén a tanuló rendszer megvizsgálja a környezetet, választ egy
műveletet és jutalmat, vagy büntetést kap. Magától kell megtanulnia melyik a legjobb stratégia
(policy), hogy legtöbbször a legtöbb jutalmat kapja. A stratégia folyamatosan frissül és addig
ismétlődik, amíg kialakul az optimális stratégia. Ez majd meghatározza, melyik műveletet
válassza a tanuló rendszer egy adott szituációban.
1.2 Gépi tanulási módszerek csoportosítása folyamatosság szerint
Batch learning során a rendszer nem képes a folyamatos tanulásra, be kell tanítani az összes
adat segítségével. Mivel ez sok időt és nagy erőforrást igénylő feladat, ezért offline végezzük.
Először betanítjuk a rendszert, majd további tanulás nélkül alkalmazzuk az adott feladatra,
csupán azt alkalmazza, amit megtanult. (offline learning)
Ha új adatokkal szeretnénk betanítani a rendszert, a rendszer egy újabb verzióját kell betanítani
a teljes adathalmazzal, majd leállítani a régi rendszert és helyettesíteni az újjal. Az egész
folyamat (tanítás, kiértékelés, rendszer beüzemelés) automatizálható, így a batch learning
rendszer alkalmazkodik a változásokhoz. Mindössze frissítsük az adatokat és a rendszer egy
újabb verzióját tanítsuk újra olyan gyakran, amennyire csak tudjuk.
A teljes adathalmazzal történő betanítás hosszú és erőforrás igényes folyamat lehet.
Online learning során folyamatosan tanítjuk a rendszert egyenként, vagy adagokban (minibatches) történő egymás utáni minta feltöltéssel. Minden tanítási lépés gyors és hatékony,
egységes adatfolyamot alkotva. Korlátozott erőforrások mellett is optimális megoldás lehet,
mivel a betanítás után már nincs szükség a tanító adatokra.
Ha az adattömeg memóriaigénye túl nagy, akkor is alkalmazhatjuk (out-of-core learning) ezt a
megoldást olyan módon, hogy az adathalmazt részenként töltjük be, futtatunk egy tanítási
lépést, majd addig ismételjük a folyamatot, amíg a teljes adatbázison végig nem mentünk.
Online tanulás során fontos paraméter a tanulási sebesség (learning rate), amely megmutatja,
hogy a tanuló rendszer milyen gyorsan alkalmazkodjon a változó adathoz. Nagy tanulási
sebesség esetén gyorsan alkalmazkodik az új adathoz, ugyanakkor hajlamos gyorsan elfelejteni
a régieket. Túl alacsony tanulási sebesség esetén megnő a rendszer tehetetlensége, tehát
lassabban tanul, ugyanakkor kevésbé lesz érzékeny a zajra az új adatok esetében.
Az online tanulás veszélye, hogy ha téves adatokkal tanítjuk a rendszert, a teljesítmény
fokozatosan csökkenni fog. (pl egy elromlott szenzor esetében, amely téves adatokat szolgáltat)
A kockázatok csökkentése érdekében érdemes folyamatosan felügyelni a rendszer működését,
a beérkező adatokat és beavatkozni, ha azok tévesek. (pl anomaly detection segítségével)
1.3. A gépi tanulás főbb kihívásai
Gépi tanulás során nehézségeket okozhat, ha nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű adat,
ha az adatok minősége nem megfelelő, ha nem reprezentatív a rendelkezésre álló adat, vagy ha
a tulajdonságok nem informatívak. Amennyiben a létrehozott modell túl egyszerű, alultanulás
(underfit), ha pedig a létrehozott modell túl bonyolult, túltanulás (overfit) következik be.
Regularizáció során korlátok segítségével egyszerűsítjük a modellt (pl. egy modell
szabadságfokának csökkentése), a túltanulás esélyének csökkentésére használjuk.
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Mivel a betanított modellek teljesítményét szeretnénk kiértékelni, ezért az adatokat kezdetben
tanító halmazra (training set) és teszthalmazra (test set) bontjuk. Arányuk általában 80:20. (80%
training set és 20% ún. hold-out set)
Az általánosítási hibával (generalization error, vagy out-of-sample error) az új (nem betanított)
eseteken történt hiba nagyságát határozzuk meg, melyet a teszthalmazon történő kiértékelés
után kapunk meg. Megmutatja hogyan teljesít a modell az addig nem látott mintákon végzett
általánosításkor.
Ha a modell a tanító adatokon jól teljesít, azonban új minták (instances) esetén rosszul
általánosít, nagy valószínűséggel túltanult a tanító adatokon. Ebben az esetben megoldás lehet
több adat beszerzése, a modell egyszerűsítése (pl. egyszerűbb algoritmus választás,
paraméterek számának csökkentése, modell regularizáció), vagy a tanító adathalmazon a zaj
csökkentése.
A teszthalmazt arra használjuk, hogy megbecsülhessük az új mintákon végzett általánosítás
hibáit, mielőtt a modellt a valós felhasználásra terjesztjük ki.
Ha azonban a hiperparaméterek beállítására csupán a teszthalmazt használjuk, fenn áll az
esélye, hogy túltanulunk a teszthalmazon és az általánosítás mért hibája túl optimista lesz.
Validációs halmaz létrehozásakor egy második hold-out set-et hozunk létre a teszthalmazon
kívül. Modellek összehasonlítására használjuk. Lehetővé teszi kiválasztani a legjobb modellt
és a beállítani a hiperparamétereket.
A keresztvalidáció lehetővé teszi a modellek összehasonlítását (a megfelelő modell
kiválasztásához és a hiperparaméterek beállításához) anélkül, hogy külön teszt és külön
validációs halmazt kellene létrehoznunk, ezáltal értékes tanító adatokat spórolhatunk meg. [2]
A keresztvalidáció pontosabb értékeket ad a modell minőségéről, ami különösen fontos, amikor
modellezési döntéseket hozunk. Azonban a futtatása több időt vehet igénybe, mint a tanító
halmaz-teszthalmaz szétbontás esetén, mivel minden egyes részhalmazra (folds) egyenként
megbecsüli a modellt, több számítást végez, vagyis plusz számítási kapacitást igényel. Kis
adathalmazok esetén érdemes tehát használni. (kis adathalmaz ~ maximum néhány perces futási
idő)
2. Modell tanítása
Az egyik legegyszerűbb modell a Lineáris regresszió, amit két módszerrel taníthatunk be.
Egy zárt alakú egyenlettel, ami közvetlenül kiszámítja a modell paramétereit, amelyekkel a
modell a legpontosabban illeszkedik a tanító adathalmazra. (azaz amely paraméterekkel a
legkisebb a költségfüggvény a tanító adathalmaz és a modell között)
Iterációs optimalizálást alkalmazva. Ez a Gradiens módszer (Gradient Descent, GD), amely
fokozatosan hangolja/alakítja a modell paramétereit, így csökkentve a költségfüggvényt. A
Gradiens módszer néhány változata: Batch GD, Mini-Batch GD, Stochastic GD.
A Nem-lineáris regresszió (Polynomial Regression) egy összetettebb modell, amelyet nem
lineáris adatsorokra illeszthetünk. Mivel ennek a modellnek több paramétere van, mint a
Lineáris regresszió esetében, így érzékenyebb a tanító adathalmazon történő túltanulásra. Ezt
tanulási görbék (learning curves) segítségével próbáljuk meg ellenőrizni, majd áttekintjük
azokat a regularizációs technikákat, amellyel a tanító adathalmazon történő túltanulás
csökkenthető. [3]
Osztályozási feladatokra további két modellt alkalmazhatunk: a Logisztikus Regressziót és a
Softmax Regressziót.
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2.1. Lineáris regresszió
Lineáris modell esetén következtetést a bemenő feature-ök (𝑥𝑖 ) súlyozott összegéből és egy
konstans küszöbértékből (bias term) számolunk. A lineáris Regresszió modell becslését a
következő összefüggés alapján kapjuk.
(1)

𝑦̂ = 𝜃0 + 𝜃1 𝑥1 + 𝜃2 𝑥2 + ⋯ + 𝜃𝑛 𝑥𝑛
A fenti egyenlet vektoros formában tömörebben is felírható.
𝑦̂ = ℎ𝜃 (𝐱) = 𝜃 𝑇 ∙ 𝐱

(2)

A modell tanítása azt jelenti, hogy úgy állítjuk be a modell paramétereit, hogy az legjobban
illeszkedjen a tanító adathalmazra. Annak meghatározására, hogy megtudjuk mennyire jól,
vagy rosszul illeszkedik, a négyzetes hibamértéket használjuk, amely fokozottan bünteti a nagy
hibákat, eltéréseket. A Lineáris Regresszió modell tanítása tehát azt jelenti a gyakorlatban, hogy
meg kell találnunk azt a súly értéket, ami a négyzetes hibamértéket, azaz a költségfüggvényt
minimalizálja.
Regressziós modellek teljesítményének mérésére a leggyakoribb módszer az RMSE
alkalmazása, azonban a gyakorlatban egyszerűbb csupán a MSE-t használni és azt megpróbálni
minimalizálni, hiszen ugyanarra az eredményre jutunk. (az érték, amely minimalizál egy
függvényt, annak a függvénynek a négyzetgyökét is minimalizálja) A lineáris regresszió modell
MSE költségfüggvénye a következőképpen számítható.
1

𝑀𝑆𝐸 (𝐗, ℎ𝜃 ) = 𝑀𝑆𝐸(𝜃) = 𝑚 ∑

𝑚

(𝜃 𝑇 ⋅ 𝐱 (𝑖) − 𝑦 (𝑖) )

2

(3)

𝑖=1

RMSE (Root Mean Squared Error) számítása esetén a MSE négyzetgyökét kell venni. Az
RMSE megfelel az Euklédeszi normának, vagy más néven L2 normának. Két vektor közötti
távolságot mér: A következtetett vektor és a valódi vektor távolságát. A példa adathalmazon (X)
mért költségfüggvény (cost function) h hipotézist használva. A lineáris regresszió modell
RMSE költségfüggvénye a következőképpen számítható.
1

𝑚

𝑅𝑀𝑆𝐸 (𝐗, ℎ) = √𝑚 ∑𝑖=1(ℎ(𝐱 (𝑖) ) − 𝑦 (𝑖) )2

(4)

2.2. Lineáris regresszió modell tanítása Normálegyenlet (zárt alak) segítségével
Hogy megtaláljuk azt a súly értéket, ami minimalizálja a költségfüggvényünket, zárt alakú
megoldást alkalmazhatunk. Ezt a közvetlen megoldást adó egyenletet Normálegyenletnek
hívjuk.
𝜃̂ = (𝐗 𝑇 ⋅ 𝐗)−1 ⋅ 𝐗 𝑇 ⋅ 𝐲

(5)

A Normálegyenlet számítási kapacitása négyzetesnél is gyorsabban nő a változók (feature-ök)
számával.
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2.3. Lineáris regresszió modell tanítása Gradiens módszerrel
A Gradiens módszer egy általános optimalizáló algoritmus, amely széleskörű problémák esetén
talál optimális megoldásokat. A paraméterek iteratív hangolásával minimalizálja a
költségfüggvényt. Megméri a hiba függvény θ paraméter vektor szerinti lokális gradiensét és
ennek a gradiensnek a csökkenő irányába halad tovább. Amint a gradiens értéke 0, elértük a
minimumot. A gyakorlatban θ-t random értékekkel töltjük fel (random initialization), majd
lépésenként csökkentjük a költségfüggvényt (pl az MSE-t), amíg az algoritmus a minimumhoz
nem konvergál. A gradiens módszer fontos paramétere a lépések nagysága, amit a tanulási
sebesség (learning rate) hiperparaméter határoz meg.
A Gradiens módszer alkalmazásához először ki kell számítani a költségfüggvény θj szerinti
gradiens értékét (parciális deriváltját) minden egyes paraméterre. Más szóval ki kell számolni,
hogy mennyivel változik a költségfüggvény, ha θj -t csak egy kicsit változtatjuk.
∂
∂θj

m

2

MSE(θ) = m ∑

(i)

(ΘT ⋅ 𝐱 (i) − y (i) )xj

(6)

i=1

A gradiens értékeket az egyenkénti kiszámolás helyett a Hiba! A hivatkozási forrás nem
alálható. alapján együtt is kiszámolhatjuk. A gradiens vektor (∇𝜃 𝑀𝑆𝐸(𝜃)) tartalmazza a
költségfüggvény összes parciális deriváltját. (minden paraméterhez külön)
A Hiba! A hivatkozási forrás nem található.ben lévő X vektor a teljes tanító adathalmazt
batch) tartalmazza a Gradiens módszer minden egyes lépénél, ezért nevezzük Batch Gradiens
módszernek.
𝜕
𝜕𝜃0
𝜕

∇𝜃 𝑀𝑆𝐸(𝜃) =

𝜕𝜃1

𝜕

(𝜕𝜃𝑛

𝑀𝑆𝐸(𝜃)
𝑀𝑆𝐸(𝜃)
2
.
= 𝑚 𝐗 𝑇 (𝐗 ⋅ 𝜃 − 𝑦)
.
.
𝑀𝑆𝐸(𝜃))

(7)

Miután megkaptuk a gradiens vektort, ami felfelé mutat, az ellenkező irányba kell menni, hogy
lefelé lépjünk tovább. Ez a ∇𝜃 𝑀𝑆𝐸(𝜃) gradiens vektor 𝜃-ból történő kivonását jelenti. Ekkor a
korábban említett 𝜂 tanulási sebességgel megszorozzuk a gradiens vektort, így meghatározva a
lefelé lépés nagyságát.
𝜃 (𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑠𝑡𝑒𝑝) = 𝜃 − 𝜂𝛻𝜃 𝑀𝑆𝐸(𝜃)

(8)

A Batch Gradiens módszernél egyszerre az egész tanító adathalmazt használjuk a gradiens érték
kiszámolására minden egyes lépésnél, ezáltal nagyon lassúvá válik, ha az adathalmaz nagy.
Ezzel szemben a Sztochasztikus Gradiens módszer minden lépésnél egy random mintát választ
és csak ez alapján számol gradiens értéket. Az algoritmus így gyorsabb. A költségfüggvény
csökkentése ebben az esetben csak átlagosan történik meg. (random ugrálás miatt) Könnyebben
kiszabadul a lokális optimumokból, azonban nem marad a minimum értéknél. A lépésköz
fokozatos csökkentésével azonban ez is megoldható.
A gradiensek számolása a teljes tanító adathalmaz (Batch GD), vagy csupán lépésenként egy
minta alapján (Sztochasztikus GD), itt random mintákkal feltöltött kisebb adattömbökkel (mini-
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batch) történik. A Sztochasztikus módszerrel szembeni fő előnye, hogy GPU használat esetén a
mátrix műveletekre tudjuk optimalizálni a hardvert, ezáltal jobb teljesítményt kapunk. A
Gradiens módszer végén közelebb helyezkedik el a minimumhoz, mint a SGD, de lokális
minimumból nehezebben szabadul. [1]
Ha olyan adathalmazunk van, amelynek milliónyi adattípusa és hozzá tartozó értéke van
(feature), akkor Stochastic-, Mini-Batch- Grandiens módszert érdemes használni, esetleg
Batch-et, ha a tanító halmaz elfér a memóriában. Normálegyenletet semmiképpen sem, mivel
számítási kapacitása négyzetesnél is gyorsabban nő a feature-ök számával. Ha a feature-ök
skálázása nagyon eltérő a költségfüggvénynek megnyújtott tál alakja lesz, így a Gradiens
módszer algoritmusnak hosszú időbe telik konvergálni.
3. Összefoglaló
Az elkészített tanulmányban irodalomkutatást végeztem a mesterséges intelligencia alapú gépi
látás és gépi tanulás módszerek témakörében. Az irodalomkutatás célja a gépi tanulási eljárások
átfogó ismerete, a módszerek összehasonlítása és alkalmazhatóságának feltárása volt. Az
elvégzett irodalomkutatás alapján megtörtént a mesterséges intelligencia alapú gépi tanulási
eljárások elemzése, további modellek kidolgozása céljából. Részletezésre kerültek a tanulási
folyamat főbb kihívásai és a különböző regressziós modellek tanításának folyamata. A
regressziós modellek tanítása során kiemelt figyelmet szenteltem az optimalizáló algoritmusok
részletezésére, a különböző módszerek összehasonlítására.
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Abstract
The issue of engine oil dilution and degradation, as well as the chemically aggressive nature of
certain bio-derived fuels is a known and well researched topic. However, the friction and wear
phenomena which occur during long term operation of an internal combustion engine of a
hybrid powertrain with alternative and synthetic fuels need further attention. The behaviour of
contacting surfaces in the system in connection with contaminated engine oil, oxidation
processes and fuel related dilution are of particular interest.
A preliminary study of friction and wear testing of artificially aged engine oil samples is
presented in this study. The goal of this study is to establish a basic understanding of artificial
aging and develop a procedure that is capable of producing aged samples comparable to field
aged engine oil. The artificial aging is conducted on 6x 100 ml oil samples concurrently in a
regulated environment without any contaminants. The process comprises of several tempering
and cooling phases accompanied by constant air circulation through the sample. Aged oil
samples are subjected to a test procedure utilizing a ball-on-disc system on a high frequency
reciprocating rig. The tribological characteristics of the samples are described through the
analysis of the coefficient of friction curve and the averaged wear scar diameter. The
quantitative results are supplemented by the analysis of the wear scar. The first results show
that the artificial aging setup needs further revisions in order to produce a stable outcome. A
large variance in coefficient of friction and averaged wear scar diameter between identically
aged oil samples was registered. The differences between batches is believed to be a
consequence of temperature probe placement and air throughput affecting the oxidation of the
oil.
Keywords: lubricant, oxidation, tribology, friction, wear
1. Introduction
Environmental protection is one of the main criteria of modern powertrain development. New
fuel concepts are being developed in order to reduce harmful emissions locally and globally.
This presents a new environment for the powertrain and its components. Automotive lubricants
are formulated to withstand high mechanical load, elevated temperatures, extreme pressure,
contamination and oxidation to a certain extent. Novel fuel formulations like bio-derived fuels
or oxygenated compounds could contribute to accelerated aging processes or chemical reactions
with certain materials inside the powertrain and the internal combustion engine in particular.
State of the art passenger car and commercial vehicle engines implement direct injection fuel
systems with high injection pressures and varied injection timing strategies. Injecting fuel
directly inside the combustion chamber offers a more precise control over mixture formation
and the combustion process which together with charging allows for higher specific power and
torque. The dilution of the lubricant with fuel is a possible consequence of fuel impingement
on the piston top and cylinder wall, which can lead to the transport of fuel trough the piston
ring pack into the crank case, where the blending of fuel and engine oil can occur. The unburnt
hydrocarbon content of the exhaust gas which is influenced by late injection timing [1], [2] and
exhaust gas recirculation can contribute to a similar phenomenon (Fig. 1.) [3]. In addition to
the design and control strategy of the engine, environmental variable also can have an effect on
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oil degradation. Cold climate, driver behaviour and traffic conditions can contribute to an
elevated amount of fuel dilution [4].

Figure 1. Overview of fuel absorption and transport processes taking place in-cylinder
and on the cylinder liner according to Shayler et al. [3]
Fuel dilution and oil aging can have diverse effects on the internal combustion engine on a
system level, which could induce complex processes and impact several components. Lubricity
and viscosity can be affected through fuel dilution, which lead to a thinner elasto-hydrodynamic
film between lubricated surfaces [5] that can lead to higher wear under elevated load. Degraded
lubricant inside the combustion chamber can increase the occurrence of stochastic pre-ignition
(SPI), a phenomenon of knocking which can lead to damaged or failed components [6].
Standardized procedures for engine oil testing are designed to quantize the oxidation stability
of fully formulated lubricants under certain circumstances. However, these procedures rarely
incorporate long-term effects in association with fuel dilution or extend beyond the chemical
evaluation of the aged lubricant. Utilizing dynamometer or field tests to produce used engine
oil would be the most realistic approach in order to analyse oil degradation and its implications
on the engine [7]. However, the time and cost associated with these methods prevents their
usage in the first phase of development, where a broad number of base oils, additives, fuels and
materials in combination with each other have to be proven regarding compatibility. Coupling
temperatures up to 300°C with short reaction times can yield fast results which can be relevant
to the simulation of thermal shock or bearing seizure scenarios, however the chemical changes
taking place due to cyclic energy input cannot be assessed [8]. A cyclic oxidation test under
moderate temperatures around 160°C followed by friction and wear experiments on a ball-ondisc model system can produce results for a variety of cases under reasonable time [9]. This
procedure could incorporate fuel dilution with minor modifications to the artificial aging setup
and with a modified yet still simple friction test setup which better represents boundary
conditions inside and engine.
A standard procedure for the integrated analysis of the long-term effects of fuel in engine oil
and fuel induced oil degradation is yet to be developed. The goal of this study is to establish a
basic understanding of artificial aging and design a procedure which will be capable of
producing aged samples comparable in composition and performance to field aged engine oil.
Results presented in this paper represent the basis for the development of an artificial oil aging
and analysis procedure which will be capable of incorporating fuel dilution and assessing aged
samples through friction and wear testing on a piston ring – cylinder liner model system.
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1. Methodology
1.1 Laboratory oil aging procedure
In order to reduce cost and time needed for investigating several oil formulations with diverse
fuel samples regarding thermal and oxidation stability a laboratory procedure was established
based on Singer et al [10]. The chosen method combines the effects of high temperature and
constant gas flow inside the internal combustion engine with a cyclic load structure similar to
real-life vehicle use in order to induce chemical alterations of the lubricant.
A thermal-cycling rig (Fig. 2.) was designed with 6 individual heaters for the simultaneous
aging of different samples. The heater stages are able to accept round bottom flasks up to 500
ml and utilize a heater mantle for direct heat transfer. The flasks are connected to a continuous
air supply for plain air circulation through the oil samples using Drechsel bottle heads. The
gases exiting the flasks are collected and fed through two Drechsel bottles filled with tap water
for filtration purposes. The setup is placed inside a purpose-built cabinet which consist of an
aluminium profile frame, polycarbonate side and top panels and a stainless-steel vat for spillage
collection. The cabinet is connected to an explosion-proof air extraction unit.

Figure 2. Schematics and photograph of the thermal-cycling apparatus based on Singer
et al. [10]
The built-in temperature control unit of the heater has no temperature logging capability; hence
an Arduino data logging system was designed to monitor temperature. This setup also allows
for future automation of the thermal-cycling equipment with precise temperature control,
automated cycle start and stop, electronic air flow monitoring and control for each heater stage.
Temperature is measured with type-K thermocouples fitted between the corresponding flasks
and heater mantle of 5 of the 6 available heater stages.
Six batches of 150 ml SAE 0W-20 grade commercially available engine oil were subjected to
a 96-hour long cyclic aging experiment in order to check the control stability of the equipment.
Each heater was set to achieve a mantle temperature of 160°C ± 5°C. Three of the six samples
were chosen for friction and wear testing based on the temperature profiles collected during the
aging process.
1.2 Friction and wear testing
Friction and wear measurements were carried out on an Optimol SRV5 high frequency
reciprocating rig (HFRR) in a ball-on-disc configuration utilizing 100Cr6 steel specimens
supplied by the manufacturer. To minimize measurement error and maximize reproducibility
the testing of the aged oil samples was carried out according to the ISO 19291:2016 standard.
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This procedure utilizes a Ø24 mm flat disc specimen and a Ø10 mm ball specimen which travels
a 1 mm stroke with 50 Hz frequency for 120 minutes. The calculated initial Hertzian contact
pressure based on the dimension, material and load of the ball and disc specimen is 2.09 GPa.
Measurements were carried out at 100°C specimen temperature. The details of the used
parameter set are described in Table 1.
Table 1. Load set for friction and wear testing
Parameter
Value
Parameter
Lubricant volume [ml]
0.3
Run-in load [N]
Stroke length [mm]
1.0
Run-in time [s]
Frequency [Hz]
50
Normal load [N]
Specimen temp. [°C]
100
Total test time [s]

Value
50
30
300
7230

Each oil sample was tested three times consecutively in order to have a statistical representation
of its lubricating performance. The coefficient of friction (COF) is characterized through the
integral of the registered values of friction during the sampling time of 1 second. The averaged
wear scar diameter (AWSD) of each ball specimen was determined through optical microscopy
as an average of two perpendicular diameter measurements.
2. Results and discussion
2.1 Thermal cycling experiment
Registered temperatures during the first aging test are plotted on Figure 3, which shows a
significant difference between measured values. This can be attributed to the error of probe
placement or more specifically the conformity of thermal contact between flask, probe and
mantle.

Figure 3. Temperature profile of selected heaters during the first aging experiment
The placement of the temperature probes has to be altered for more relevant measurement in
the future. Placing the sensor between the flask and the mantle was considered in order to avoid
aging processes resulting from direct metal contact. This is a necessary simplification of the
experiment during the commissioning phase to increase reliability and repeatability. However,
the placement of the probe and clamping force of the flask has a high impact on measured
temperatures, which vary from 160°C to over 200°C.
It is clear that placing the probe inside the oil sample is necessary for setup and calibration
purposes. Maintaining full function with the desired probe placement requires thermocouples
with a tip diameter of 0.25 mm. Opening the air circulation system to fit a larger probe through
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the neck of the flask would result in differing flow rates through the flasks, which would affect
oxidation and aging of the samples. A thin probe could be fed through the Drechsel heads’
exhaust side without altering the gas flow and would yield more stable temperature readings.
Another possible solution could be the adaptation of three-necked round bottom flasks with a
dedicated neck for thermocouple feedthrough. This option would also facilitate automated
contaminant dosage in later experiments.
Samples from heaters #2, #3 and #4 were selected for further testing based on the temperature
logs. The temperatures of heaters #2 and #3 are similar and are close to the setpoint while heater
#4 has the largest deviation from the group and registered the highest temperature. Temperature
data of heater #1 shows a similar trend as #2 and #3, while heater #6 shows a temperature trend
similar to #4, hence they are not investigated further in this experiment.
2.2 Lubricating performance of aged samples
The lubricating performance of aged samples shows a variation similar to the measured
temperatures during the thermal cycling procedure. Figure 4 presents scatter bands of COF
curves and calculated mean AWSD values with the corresponding variance. Since no significant
difference can be found regarding the wear phenomena taking place on the surfaces, the
qualitative analysis of the wear test specimens was excluded from this study.

Figure 4. Scatter bands of friction curves and calculated mean AWSD values measured
with selected oil samples
Comparing the scatter bands of friction curves shows that the values of COF increased
compared to the reference oil, which is presumably the consequence of increased viscosity due
to thermal load and oxidation. During oxidation the molecules of the base oil and oxygen react
and build numerous chemical species including aldehydes, ketones, hydroperoxides and
carboxylic acids, resulting in the breakdown of the base oil molecules [11]. This breakdown
and cleavage of oil molecules results in a decreased viscosity. Over time these new species can
combine and form larger molecular species with higher molecular weight and cause an increase
in viscosity. This process is denoted as polymerization and could result in the formation of
deposits and sludge, which can lead to clogging and contribute to damage or failure of a real-
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life tribosystem e.g. the journal bearings of an internal combustion engine. The phenomenon of
changing oil viscosity was expected based on former studies conducted on degraded lubricant
samples and the work of other researchers [9], [12].
The mean values and deviation of AWSD varies in accordance with the scatter bands. However,
the significantly lower amount of wear with sample #4 compared to the other samples can be
an indicator of the variance in the grade of degradation of aged samples due to bad thermal
contact through inappropriate thermocouple placement. The altered viscosity of the lubricant
as a result of the thermal cycling can affect the ability of the liquid to form a hydrodynamic
film and introduce a variation in the wear reduction capability of the oil. Since no ferrous
catalytic agent was utilized, the degradation of lubricant additives can be more subtle compared
to real-life use.
The low COF and AWSD values of the reference oil can be attributed to the intact base oil and
activation of anti-wear and friction modifier additives, which could have undergone different
processes in each flask due to the difference in thermal contact. Another factor influencing the
aging process is the amount of air fed through the samples during the aging procedure, which
was not regulated in this case. A desired variance of such an experiment would be one that
resembles the results with sample #4 and the reference oil. To achieve this, the air throughput
during aging has to be regulated as well to a constant value with equal flow rate through each
flask, regardless the number of samples aged in one cycle.
3. Conclusion
A thermal-cycling apparatus for laboratory aging of liquid lubricants was established in order
to investigate engine oil aging and degradation. Six batches of a commercially available SAE
0W-20 grade oil were subjected to a 90 hours long cycle consisting of 12 hours phases of
tempering at 160°C followed by 12 hours of cool-down phases at room temperature. The
temperature of the heating mantles was registered. Three batches were selected for friction and
wear testing on a reciprocating rig and compared to results of a clean reference lubricant. A
ball-on-disc model system was used with 100Cr6 steel specimens under standardized conditions
and loads.
The investigation of coefficient of friction curves and averaged wear scar diameters showed
that there is significant variation between the batches of aged oil samples which is presumably
a consequence of the difference of thermal contact between mantle and flask due to the
placement of the thermocouple probes for temperature monitoring. Another influencing factor
is believed to be the amount of air circulated through the samples which was not regulated
during the experiment.
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LORA TECHNOLÓGIA ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK
VIZSGÁLATA VASÚTI KÖRNYEZETBEN
Papp Zoltán
Óbudai Egyetem, egyetemi tanársegéd, papp.zoltan@kvk.uni-obuda.hu
Absztrakt
Ebben a tanulmányban az Integrált Intelligens Vasútfelügyeleti Rendszer kifejlesztése során
felmerült igényeknek megfelelően egy másodlagos – nem feltétlenül - biztonsági
kommunikációs csatorna beépítésére teszünk kísérletet.
A másodlagos kommunikációt - koncepciónk szerint - vezeték nélküli technológiák fogják
biztosítani, ezért áll vizsgálatunk középpontjában a Lora technológia, illetve használhatósága.
A Lora technológián alapuló kommunikációt számos IoT alkalmazás használhatja. Például okos
otthonok, smartcity alkalmazások, eszközök, és a mi esetünkben a vonat felügyeleti rendszer
kommunikációjára tökéletes válasz lehet. A dinamikus fejlődésű Lora technológia hasznossága
vitathatatlan, de jelenleg az elérhető alkalmazások, amelyekkel a szolgáltatások és azok
menedzselése megvalósítható - számos hiányt mutatnak ahhoz, hogy akadálytalanul elvégezzük
a vizsgálatokat és méréseket. Jelenleg a Lora eszközöket parancssorból kell vezérelni a
megfelelő utasításokkal, amelyet hétköznapi felhasználók nehezen tudnak véghez vinni, illetve
a beállításokhoz ismerni kell a Lora technológiát.
A vizsgálat személyre szabhatósága célt figyelembe véve döntöttünk amellett, hogy saját kezelő
felületet fejlesztünk a mérések elvégzéséhez, kiértékeléséhez és a mérési adatok automatizált
gyűjtéséhez, mentéséhez. A szoftver alapvető célja, hogy egy könnyen kezelhető
állománytípusba mentse a mérés körülményeit, a mérés helyét, mérés idejét és a mért adatokat
mind kliens, mind szerver oldalon. A kliens és szerver oldali mérő alkalmazás kifejlesztése után
egy Lora MOTE és egy Lora Iot station segítségével végezzük el a méréseket labor és vasúti
terepi körülmények között.
Ezekből az adatokból arra lehet következtetni, hogy hogyan használhatjuk a LORA
technológiát erős elektromágneses sugárzásban, poros és olajos környezetben, mint például a
vasúti környezetben.
Kulcsszavak: Lora, Mote, Mérések, Vasút
1. Lora technológia alkalmazhatóságának vizsgálata vasúti környezetben
Az intelligens integrált vasútfelügyeleti rendszer koncepciója magában foglalja a fejlett vasútautomatikai rendszereket, a gördülőállomány folyamatos nyomon követését a mozdony és kocsi
elegy összességére vonatkozólag, fedélzeti és állomási önmagyarázó vizuális és akusztikus
utastájékoztatást, vagy akár a pályaudvar helyszínének megválasztását akár az épület és
környezetének kialakítását, üzemeltetését. Egy integrált rendszerrel megvalósított intelligens
vasúti struktúra a felhasználók számára nagyfokú biztonságot, komfortos, rentábilis
üzemeltetést és presztízst jelent.
„Az Integrált Intelligens Vasútfelügyeleti Rendszer moduláris felépítésű osztott logikájú és
osztott intelligenciájú hálózat, magas biztonságú és autonóm működésű, közepes (10-150m)
hatótávolságú rádiófrekvenciás sugárzáson (RFID) alapul, melynek segítségével lokális
információk rendszerbe integrálásával globális áttekintő képet, felügyeleti és vezérlési
lehetőséget kapunk a kötöttpályás közlekedés adott szakaszáról (szakaszairól).
Az integráció azt jelenti, hogy az egyes alrendszerekben lévő folyamatok kölcsönösen hatnak
egymásra. Az integrált struktúrával egy komplex (teljesebb) vasút hozható létre, amellyel
olcsóbban, hatékonyabban és egyszerűbben lehet garantálni az üzembiztonságot.
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Kialakításának módszere abban áll, hogy az egyes rendszer-elemek központi irányítás nélkül
az előre beállított paraméterek szerint egymással kommunikálnak elsődlegesen optikai
vezetéken úgy, hogy a hálózat megfelelő biztonsági szinten történő működése garantált legyen
akkor is, ha bármely rendszer-elem fizikailag meghibásodik vagy megsemmisül. Az ilyen
rendszerek elsődleges célja a diverz alrendszerek integrációjának elősegítése az egységes
kooperatív működés megteremtése. A különböző típusú és a más-más funkciójú alrendszerek
ezáltal segíthetik egymást, amely a vasút teljes működését befolyásolhatja.” [6]
Az elsődleges kommunikációs csatorna szabotázsa, sérülése, vagy hibája esetén – a rendszer
fejlesztése során felmerült az igény, hogy a berendezések rendelkezzenek másodlagos
kommunikációs lehetőséggel. A vezeték nélküli kommunikációs megoldásoknak a segítségével
képes lehet a rendszer – többszörös vezeték szakadás ellenére is - működőképes állapotban
maradni és a berendezések közötti kommunikációt fenntartani. (Ezzel a másodlagos
kommunikációs csatorna beépítésével meghaladja az unióban elvárt biztonsági szintet is.) A
vezeték nélküli kommunikációs technológiák közül a Lora technológiára lehet a megfelelő.
A Lora hálózatokban a végeszközök átjárókon (gateway) keresztül kommunikálnak a
bázisállomással. A mi rendszerünkben (helyi hálózatunkban) a gateway szerepét, egyben a
hálózati elérését, az IoT station látja el. A végeszközök egyedi titkosítást használnak és
kétirányú kommunikációra képesek a kiszolgálóval. Az adat csomagok rendkívül rövidek. (A
helyi hálózatunkban 8 bájt.)
Az adatátviteli sebesség állítható az adóteljesítmény és a távolság függvényében. A
végeszközök egy időben egyetlen frekvencián képesek üzenetet küldeni vagy fogadni. A
gateway eközben több végeszközzel képes kétirányú kommunikációra.
Magyarországon jelenleg a NMHH (Nemzeti média és hírközlési hatóság) rendelkezései
érvényesek, ami szerint 868 Mhz-es ISM (Industrial, Scientific and Medical) sávon
üzemeltethető Lora hálózat. Ezen a sávon az adási kitöltési tényező maximálisan 1% lehet. Ez
azt jelenti, hogy egy adott frekvencián 1 másodperces adás után 99 másodperc szünetet kell
tartani. Ez a szabály biztosítja a hálózaton lévő eszközök megfelelő kommunikációját illetve
azt, hogy egyetlen egy eszköz se foglalja le teljesen a frekvencia sávot. A Lora végeszközök a
kommunikációjuk során folyamatosan váltogatják véletlenszerűen a csatornát, így elkerülhető
az adat ütközés. Amennyiben még is bekövetkezik, a redundáns üzenet (újra küldött üzenet)
esetében már nagyon kicsi az esélye annak, hogy újra bekövetkezzen.
A Lora kommunikáció három osztályba sorolható.[3]
Class A: Egy alap osztályú kommunikáció, kétirányú, aszinkron, ALOHA protokollt használ.
Ez a kommunikáció mód fogyasztja a legkevesebb energiát végeszköz oldalról, mivel lehetőség
van úgynevezett low-power sleep üzemmódra. A felfelé irányuló kommunikáció bármikor
lehetséges, a végeszköz felé irányuló kommunikáció folyamatosan pufferelődik a kiszolgálón
amig a végeszköz meg nem nyitja a kommunikációs csatornát.
Class B: Ütemezett kommunikációt tesz lehetővé, ami természetesen több energiát fogyaszt,
mint az A osztályú kapcsolat. Az üzenetek késleltetése maximum 128 másodpercig állítható be
és így, spórolhatunk az energiával a vég eszközön, amely még így alkalmas akkumulátoros
működtetésre.
Class C: Ez a kommunikáció hasonló az A osztályú kommunikációhoz. Annyiban különbözik,
hogy a lefelé irányuló (végeszköz felé) kommunikációban csökkenti a késleltetést, úgy hogy
két lefelé irányuló „ablakot” mindig nyitva tart és a végeszközt addig tartja aktív állapotban,
ameddig nem kapja meg az adatcsomagot. Ezáltal a kiszolgáló bármikor kezdeményezhet
kommunikációt.
Olyan esetekben ajánlott ahol folyamatos teljesítmény szükséges. Ilyen például a
vezetéknélküli firmware frissítés.
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A Lora kommunikációnak kapcsolódási módja szerint két típusba sorolható.
1. ABP, Activation by Personalization
2. OTAA, Over-the-Air Activation
ABP (Activation by Personalization) kapcsolat beállításai
Az ABP típusú kapcsolatnál a végeszközt előre be kell regisztrálni a kiszolgáló felületén és
előre be kell állítani a kommunikáció során használt titkosítási kulcsokat. (Dev Addr ,
NwkSKey és AppSKey)
Előnyei:
1. az eszköznek nem kellenek erőforrások ahhoz, hogy elvégezze a csatlakozási
eljárásokat
2. nincs kulcs lejárati idő
3. nincs szükség egyedi DevEUI vagy AppKey megadására.
Hátrányai:
1. a kulcsokat el lehet lopni
2. az aktiválás előtt is felfedezhetők a kulcsok
3. hálózati beállítások nem adhatók meg a csatlakozási idő alatt
4. ha megváltoznak a kulcsok, az eszközt újra kell programozni

1. ábra: Lora technológiánál használt rövidítések, összefoglaló
OTAA (Over-the-Air Activation) kapcsolat beállításai
Az OTAA típusú kapcsolatnál a végeszköz DevEUI, AppEUI, AppKey kulcsait kell beállítani
a szerveren. AZ AppKey alapján jön létre a NwkSKey és az AppSKey. Ezzel a két kulccsal
lesz majd az üzenet a Lora hálózaton belül titkosítva. Az eszköz küld egy csatlakozási kérelmet,
amelynek folyamán létrejön a kommunikáció titkosítási kulcsa. A készülék tárolja ezeket a
kulcsokat és a kommunikációhoz használja.
Előnyei:
1. a kulcsokat csak aktiváláskor hozza létre, igy sokkal biztonságosabb
2. ha a hálózat megváltozik, egy újra csatlakozással kiépül a kapcsolat automatikusan, nem
kell újra programozni
Hátrányai:
1. DevEUI, AppEUI, AppKey előre meg kell határozni
2. az eszköznek képesnek kell lennie arra hogy titkosítási kulcsot kérjen, és tárolja azokat

111

Kapcsolódási módokon belül különböző adatsebesség állítás áll rendelkezésünkre. Egészen
DR0 - tól DR7 - es szintig. Sajnos a mi végeszközünk (Lora Mote) csak DR5 – ig állítható.
1. Táblázat: Lora technológiánál beállítható adatátviteli sebességek
DR
Bit rate
message length
Transmission
max.
Density
292 bps
59 byte
fill max. 1%,
DR0
537
bps
59
byte
fill max. 1%,
DR1
976 bps
59 byte
fill max. 1%,
DR2
1757 bps
123 byte
fill max. 1%,
DR3
3125 bps
230 byte
fill max. 1%,
DR4
5468 bps
230 byte
fill max. 1%,
DR5
10937 bps
230 byte
fill max. 1%,
DR6
50000 bps
230 byte
fill max. 1%,
DR7
A végeszközön akkumulátoros üzemmódban lehetőség van A és C osztályú kommunikációk
közti ideglenes váltásra.
A mérési sorozatunkban résztvevő végeszköz is képes erre.
A mérések során végeszközként egy 2015-ben minősített Lora Mote RN2483 as rádió modullal
felszerelt eszközt fogunk használni. Ez az eszköz usb porton képes kommunikálni a
számítógéppel, saját tápellátása van, alkalmas a class-a, class-c típusú kommunikációra.
Rendelkezik fény és hő érzékelővel, adatcsomagjait (üzenet) ütemezetten vagy gombnyomásra
képes elküldeni a kiszolgálónak.

2. ábra Lora Mote végeszköz
Forrás: chipcad
Hálózati kiszolgálóként egy PDTIOT-ISS00 – IoT station gateway áll rendelkezésünkre. Ez a
gateway önálló, önellátó LoraWan hálózat kiépítésére alkalmas. Kültéri egység, 15 km hatótáv,
Linux operációs rendszerrel rendelkezik, könnyen integrálható és könnyen telepíthető. Webes
elérhetősége
van,
ahol
grafikus
felületen
állíthatjuk
be
az
eszközt.
49 csatornás demodulátort is tartalmaz.
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3. ábra Lora IoT station
Forrás: chipcad
„A LoRaWAN-hálózati protokoll azt nem garantálja, hogy minden üzenet eljusson a hálózati
kiszolgálóhoz, de azt igen, hogy a kitüntetett fontosságú üzenettípusok feltétlenül
megérkezzenek.”[2]
Éppen ezért a Lora hálózat rengeteg IoT alkalmazás kommunikációjára megfelelő. Például okos
otthonok, smartcity alkalmazások, eszközök, és a mi esetünkben a vonat irányítási rendszer
kommunikációjára tökéletes válasz lehet.
Ezért esett a választás erre a rendszerre és ezért fogjuk vizsgálni.
A Lora technológia dinamikusan fejlődik, hasznossága vitathatatlan, de jelenleg az
alkalmazások, amelyek elérhetőek, számos hiányt mutatnak ahhoz, hogy akadálytalanul
elvégezzük a méréseket illetve, hogy ezeket rögzítsük, éppen ezért döntöttünk a mellett, hogy
saját kezelő felületet hozunk létre a mérések elvégzéséhez.
LORA MOTE COMMAND MEDIÁTOR
verzió: 2.10
Lora mérési sorozat labor körülmények között

4. ábra Lora Mote command mediátor felhasználói felülete
A Lora technológia sajnos még nem elég kiforrott, számos problémája van, mint például a
szoftveres támogatás nem éppen kielégítő volta. Éppen ezért döntöttünk saját szoftver megírása
mellett a mérések rögzítésére. A szoftver alapvető célja, hogy egy könnyen kezelhető
állománytípusba mentse a mérés körülményeit, a mérés helyét, mérés idejét és a mért adatokat
kliens oldalon.
A programot C#-ban íródott Windows 10 alatt visual studio 2017 es környezetben és könnyen
futtatható (exe) kiterjesztést kapott.
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A szerver (IoT station) oldalon lehetőségünk van a webes felületen csv kiterjesztésbe menteni
a fogadott üzeneteket és annak pontos idejét.
Létrehoztunk először egy alap inicializáló (ini) állományt, amelyben rögzítjük a mérési
körülményeket.
Pl. pontos hely meghatározása, időjárási körülmények, vonat típusa (elektromos vagy dízel)
stb.
Az alap ini állományunk pontos elnevezése illetve kitöltése nagyon fontos, mivel a program
ebből dolgozik. Az ini állomány neve lesz az alapja a kimeneti csv állományunk nevének és az
ini állomány tartalma (mérési körülmények) rögzülnek a csv állományba is a mért adatok
mellett. A szoftver folyamatos fejlesztés alatt van, jelenleg saját maga generálja a csv típusú
állományokat a mért adatokkal együtt. Továbbiakban nincs szükség semmiféle terminál
programra, amiből lehet programozni a motét.
A program használata és labor mérések elvégzése
Első lépésként csatlakoztatni kell a Lora Mote-ot a számítógéphez soros porton (usb).
Ezek után el kell nevezni az ini állományt és ki kell tölteni mérés körülményeinek adataival.
A kitöltés után el kell indítani a LoRa_Usart_Command_Mediator_V2.exe állományt, magát a
programot.
Automatikusan felismeri az aktív kommunikációs portokat, így az első pontnál legördülő
menüben csak ki kell választanunk a Lora Mote portját.
A második pontban tudjuk a már fentebb említett adatsebességet beállítani, amely
alapértelmezett állapotban dr5 adatsebességet produkál. A Mote leírása alapján a végeszközünk
nem is képes többre. (pl: dr6,dr7) Forrás: RN2483 Lora Technology Module User’s Guide.
Amint beállítjuk a számunkra megfelelő adatsebességet, azonnal alatta ki töltődik a csomagok
közti időintervallum szövegdoboz. Ennek akkor van jelentősége, ha egynél több üzenetet
szeretnék küldeni, mivel az 1% kitöltést nem lehet átlépni. A késleltetés kiszámításához a
sx1272 lora calculator szoftvert használtuk, amely ingyenesen letölthető az Internetről. Sajnos
méréseink során nem adott túl megbízható adatokat ez a szoftver ezért kiegészítettük a saját
tapasztalatainkkal.
A harmadik pontban tudjuk behívni az ini kiterjesztésű állományt.
Alábbi képen látható a már beolvasott ini kiterjesztésű állomány.

5. ábra Adatokkal feltöltött felhasználói felület
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A 8. pont (Mérésé indítása) mellett meg tudjuk adni a küldő eszköz illetve a fogadó eszköz
azonosítóját, milyen típusú mérést végzünk (L=Lora), és a küldendő üzenetek számát. Az
utóbbi azért nagyon fontos mivel így tudunk úgynevezett terheléses mérést vizsgálni, amikor
10-20 üzenetet küldünk a kiszolgálónak. Az üzenetek tartalma automatikus és mindig a lehető
legnagyobb méretű. Jelen esetünkben ez 16db hexa szám amely tartalmazza például a küldés
pontos idejét egészen ezredmásodperc pontosan.
Ezek után már csak a mérés indítására kell kattintani.
A programunk OTAA kapcsolatot létesít a kiszolgálóval és uncnf (unconfirmation) üzeneteket
küld. Ezek a módok tűntek a legmegbízhatóbbnak a mérések elvégzéséhez. A visszajelzés
nélküli (uncnf) üzenetek mellett azért döntöttünk mivel ahhoz, hogy visszajelzést kapjon a Lora
Mote a kiszolgálótól, hogy megkapta az üzenetet, ki kell nyitni újra a kommunikációs ablakot.
Ameddig a Mote várja a visszaigazoló üzenetet addig nem képes újabb üzenet küldésére.
A program futása főbb vázlatpontokban:
1. Mérés indítása
2. gyári alap beállításokat állítja vissza
3. beállítja a számunkra fontos alapbeállításokat
4. kapcsolódik OTAA (class-c) kapcsolódási móddal
5. ellenőrzésre kerül a Mote azonosító kulcsa az előre beregisztrált gatewayben lévő
kulcsokkal (Dev EUI, App EUI, App Key)
6. visszajelzést küld a gateway hogy engedélyezett a kommunikáció a két eszköz között
és elküldi a titkosítási kulcsot, amelyet használni fog a két eszköz a kommunikáció során
7. elkezdi küldeni az uncnf üzeneteket a beállított datarate-tel és késleltetéssel
8. minden üzenet elküldésénél egy „ok” válasz érkezik a Motétól.
A program futása az alábbi képen látható:

6. ábra A program futása
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Ha a program sikeresen lefutott, akkor az ini állomány mellé létre hozza a mérés kliens oldali
adatbázisát, csv kiterjesztésben. A pirosan bekarikázott részben az elküldött üzeneteket
láthatjuk.

7. Ábra: részlet a kliens oldali csv-ből
A szerver oldali adatbázist letölthetjük az IoT station webes felületéről szintén csv
kiterjesztésben. A pirosan bekarikázott részben a fogadott üzeneteket láthatjuk.

8. Ábra: részlet az IoT station webes felületéről

9. Ábra: részlet az IoT station webes felületéről letöltött csv állományból.
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A piros keret jelöli a fogadott üzeneteket, a kék keret a fogadás idejét és a sárga keret meg az
üzenet tartalmában lévő üzenet küldési idejét mutatja.
Számos mérést végeztünk labor körülmények között. Az alábbi összefoglaló táblázat mutatja
azt, hogy mely kapcsolódási módoknál és üzenetküldési irányoknál volt valami féle probléma
illetve mely esetekben volt hiba mentes a folyamat.
2. Táblázat: Lora Mote mérések összefoglaló táblázat
ABP
OTAA
Mote<-Mote -->
Mote <--> Mote <-- Mote --> Mote <-->
Server
Server
Server
Server
Server
Server
x
ok
ok
x
ok
ok
CLASS uncnf
A
x
ok!
cnf
ok
ok
x
ok
x
ok!
ok
ok
x
ok
CLASS uncnf
C
x
ok
x
x
ok!
x
cnf
Azokban az esetekben, amikor nem valósult meg az üzenet küldés (x), többnyire az volt a
probléma, hogy a Mote kommunikációs ablaka nem volt nyitva. Amikor a kiszolgáló próbált
üzenetet küldeni a Mote-nak, azt csak abban az esetben kapta meg, ha üzenet küldést indítottunk
a Mote-on. Azokban az esetekben ahol sikeres volt a küldés, de nem érkezett meg (ok!) a
szerver válasza, további vizsgálatokra van szükség a probléma feltárására. A fentebb lévő
táblázat is igazolja, hogy a mérésekhez uncnf típusú üzeneteket kell használni az esetleges
problémák elkerülése miatt illetve a terheléses (több üzenet egymás után) mérések elvégzése
miatt.
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Absztrakt
Az autóipar aktuális kipufogógáz-emissziós követelményeit az EURO-normák definiálják,
melyek a mérnökök számára komoly kihívásokat jelentenek. Az Otto-motorok az emissziós
követelmények miatt a „downsizing” irányzatában fejlődnek, mely során alacsonyabb
hengerűrtartalmú motorokat készítenek a gyártók. A csökkenő lökettérfogat mellett a kívánt
teljesítmény többnyire csak feltöltéssel érhető el, így pedig a motorokon általában turbófeltöltő
kerül elhelyezésre, mely a töltési fokot növeli, ezáltal pedig az elérhető maximális teljesítmény
is emelkedik. A feltöltött Otto-motorok esetében megnövekszik az indikált középnyomás
értéke, mely miatt az alkatrészek hő-, illetve mechanikai terhelése is jelentősen változik.
Hőterhelés szempontjából meghatározó a sűrítési ütem végén fellépő hőmérséklet és a
kipufogógáz hőmérséklet, melyek esetében előbbi a kopogási hajlam alakulásában mérvadó,
utóbbi pedig a turbófeltöltő termikus terhelését befolyásolja. A hőmérséklet szabályozásnak
egyik módja a tüzelőanyag-levegő keverék dúsítása, mely a többlet tüzelőanyag hőelvonó
képessége miatt egy hatékony eljárás, azonban a károsanyag-kibocsátás és a hatásfok
szempontjából kedvezőtlen, hiszen a keverék összetétele eltér a sztöchiometrikus aránytól,
mely a bevezetendő RDE (Real Driving Emission) tesztek alatt várhatóan nem lesz
megengedhető. A fent említett motiváció miatt szükség van újabb megoldások kidolgozására,
melyek közül egyik a vízbefecskendezés lehetősége. A vízbefecskendezéssel ellátott Ottomotorok működése során elérhető, hogy azokban a víz hőelvonó képessége miatt alacsonyabb
hőmérsékleten történjen meg a sűrítés, ezáltal pedig a kompresszióviszony, és vele együtt a
hatásfok növelhető, a kopogási hajlam pedig optimális keretek között tartható. Emellett
alacsonyabb hőmérsékletű az égés, mely során csökken a kipufogógáz hőmérséklet, így
egyszerre lehetséges a turbófeltöltő hőterhelésének csökkentése és a károsanyag-kibocsátás
mértékének csökkentése. Az alacsonyabb hőterhelésnek kitett alkatrészek nem kívánnak meg
csúcstechnológiával előállított anyagminőséget, így a gyártás gazdaságosabbá válhat a rendszer
használatával. Továbbá a módszer hozzásegíti a járműveket ahhoz, hogy teljesíteni tudják a
vásárlók által növekvő motorteljesítményre mutató igényeket.
A történelem során elsőként az 1890-es években Bánki Donát alakította ki az első
vízbefecskendező rendszert egy kísérleti, kis teljesítményű Otto-motoron, mely végül a kor
igényeit nem teljesítette. Ezután a vízbefecskendezés eljárása a II. világháború hadiipari
fejlesztései során kerültek elő a teljesítménynövelés lehetőségei miatt, végezetül pedig az 1980as évek Formula 1 autóiban alkalmazták. Napjainkban a vízbefecskendezés egy környezetbarát
lehetőséget biztosíthat a motorok mechanikai állapotának védelmére, illetve a károsanyagkibocsátás csökkentésére.
Kulcsszavak: vízbefecskendezés, termodinamika, motorfejlesztés, emisszió
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1. Károsanyag-kibocsátás határértékei
Napjaink elterjedt közlekedési módszerei során a fosszilis tüzelőanyagokból kinyerhető energia
hasznosításával üzemeltethetők a járművek, melyeket belsőégésű motor működtet. A
belsőégésű motor működése során a tüzelőanyag-levegő keverék a munkatérben oxidálódik,
mely során a felszabaduló energiából a forgattyús hajtóművön keresztül fogatónyomaték
keletkezik. Üzem közben az égés nem tökéletes, így a folyamat során különböző káros anyagok
keletkeznek, melyek nagy részben szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOx), elégetlen
szénhidrogének (HC), részecske kibocsátás (PN, PM) illetve szén-dioxid (CO2), mely az
üvegházhatást fokozó gáz, így közvetve káros az emberiségre. A keletkező károsanyagok
mennyiségét Otto-motor esetében az 1. ábra szemlélteti. [1]

1. ábra: Kipufogógáz emisszió alakulása Otto-motor esetében
Forrás: Saját ábra: Belső égésű Otto-motor levegőszennyező hatása, utókezelés nélküli
kipufogógáz emisszióra vonatkoztatva [2]
A szén-monoxid a tökéletlen égés során keletkezik, melynek kiváltó okai a léghiány, az
alacsony hőmérséklet és a keverékképzésre rendelkezésre álló rövid időtartam. Keletkezése
jellemzőbb Otto-motorok esetében, főként olyan terhelési állapotokban, ahol a töltet hűtése
miatt a tüzelőanyag dúsításával történik meg a keverék, illetve az égéstér hűtése, ezzel
csökkentve a légviszonyt. A szén-monoxid fulladásos halált okozhat magas koncentráció
esetén, mivel a szén-monoxid a vérben lévő hemoglobinhoz történő kapcsolódási készsége 300szor nagyobb, mint az oxigéné. [1] [3]
A nitrogén-oxidok a levegő nitrogén tartalmából keletkeznek. Keletkezése főként termikus úton
történik. A termikus úton történő keletkezés esetén a kiváltó ok a magas hőmérséklet és a
megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló oxigén, mely által az oxigén molekula disszociál
és az aktív atomok reakcióba lépnek a nitrogén molekulákkal és NO keletkezik. A NOx
kibocsátás következménye a sejtkárosodás a nyálkahártyával érintkező felületeken, ideértve a
tüdőt is, ahol a léghólyagok elveszíthetik áteresztő képességüket.
Az elégetlen szénhidrogének keletkezése hasonló a szén-monoxidhoz, oka a tökéletlen égés.
Legjellemzőbb oka a túlzottan dús keverék alkalmazása, illetve a fellépő égéskimaradások,
lángkialvás, mely a sarkok közelében és szűk helyeken tapasztalható. Az el nem égetett
tüzelőanyagok, szénhidrogének, fokozottan bódító hatásúak, irritálják a nyálkahártyát és
rákkeltő hatásúak. [1] [3]
A részecske kibocsátás a közvetlen befecskendezésű motoroknál jellemző, ahol a tüzelőanyaglevegő homogén keverék kialakulására nincs elegendő idő, így a keverék eloszlása inhomogén.
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A részecske kibocsátás szempontjából a látható korom részecskék elakadnak a nyálkahártyán
és, míg a nem látható mérettartományba eső részecskék áthaladnak a sejtfalon, amivel
sejtkárosodást okoznak. Ez mérgezéshez és rákhoz vezethet. [1] [3]
A szén-dioxid az emberi szervezetre közvetlenül nem gyakorol káros hatást, azonban ez egy
üvegházhatást fokozó gáz, mely hozzájárul a globális felmelegedéshez, így kibocsátását
korlátozni kell. A szén-dioxid keletkezése arányos a tüzelőanyag fogyasztással, mely
csökkentése miatt egyre hatékonyabb motorok készítése szüksége, így ez teret adott a kisebb
lökettérfogatú, feltöltött motorok fejlesztésének. [3]
2. Emisszió mérés
A károsanyag kibocsátás redukálása miatt szükséges volt bevezetni különféle kipufogógáz
emisszió kibocsátási követelményeket, így szabályozva a forgalomban részt vehető
személygépjárművek környezeti terhelését. [2. ábra]

2. ábra: Kibocsáthaó károsanyagok mennyiségének változásai
Forrás: Várható kipufogógáz emissziós környezetvédelmi előírások által keltett, a
turbófeltöltőre vonatkoztatott többletterhelést befolyásoló tényezők karakterizálása [4]
A károsanyag kibocsátási előírások során különböző menetciklusok alatt kell megfelelni. A
menetciklusok feladata a valós közlekedési szituációk reprodukálható vizsgálata. 2017
szeptemberéig az NEDC (New European Driving Cycle) volt érvényben. Az NEDC ciklus a
korábban használt UDC és EUDC menetciklus kombinációja. A városi rész 4 db UDC ciklus,
az országúti részt 1 db EUDC adja. A menetciklus alatt a jármű 11km-t tesz meg, időtartama
1200 másodperc, a jármű általsebessége 32,5 km/h. A ciklus hátránya, hogy lineáris lefutású
gyorsulásokat és lassulásokat vesz fel, illetve az elért sebességek állandók, így a profil még
egészen eltér a valós vezetési stílustól. A menetciklusok változását a 3. ábra szemlélteti. [5] [6]
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3. ábra: NEDC és WLTP menetciklusok összehasonlítása sebesség-idő függvényében
Forrás: New car CO2 report 2018 [6]
Az NEDC hiányosságai miatt kifejlesztésre került a WLTP ciklus, melynek célja a valós
vezetési profil jobb modellezése. A ciklus során a valós károsanyag-kibocsátáshoz közelebbi
értékek mérhetők.
Konklúzióként elmondható, hogy bár az emissziós normák nem mutatnak az újabb szabványok
megjelenése között jelentős csökkenést, azonban a legnagyobb kihívást a mérési módszerek
bemutatott változásai okozzák. Az EURO7 károsanyag kibocsátást szabályozó előírás
bevezetésére 2025-től lesz esedékes, mely várható határértékei jelenleg nem definiáltak.
Bevezetésre került a WLTP ciklus RDE (Real Driving Emissions) kiegészítéssel, mellyel már
elérhető, hogy a járművek nem csak meghatározott, görgős fékpadi rendszerekben kerülnek
mérésre, hanem a közúti forgalomban is. Ezzel pedig már a teljes motorterhelés jellegmező
bármely pontjában megtörténhet a károsanyag kibocsátás mérése. [7]

4. ábra: NEDC - WLTP - RDE ábrázolása motorterhelés jellegmezőben
Forrás: How to use Real Driving Emission cycles in Simcenter Amesim?[8]
Bár az RDE ciklus alatt bármilyen munkapont felvehető [4. ábra], ettől függetlenül a közúti
forgalomban a közlekedés szabályait be kell tartani, így a nagy teljesítményű motorok magas
terhelése korlátozott a teszt alatt. [8]
A menetciklusok alatt a szén-dioxid kibocsátás is mérésre kerül. A CO2 kibocsátás
meghatározása gyártónkként teljes gyártási palettára vonatkozik, melyek átlépése esetén
túllépési díjat kell fizetnie a gyártónak, a hatóság részére. A megengedhető kibocsátás 2019ben 120,5 gramm/km, az új határérték 2021-től pedig 95 gramm/km. A csökkenés mértéke miatt
szükséges az alacsonyabb fogyasztással üzemelő járművek fejlesztése. [9]
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3. Várható előírások és azok következményei
Az EURO7 várható előírásai még nem definiáltak, csupán becslések állnak jelenleg
rendelkezésre a határértékekkel és mérési metódusokkal kapcsolatban. Legnagyobb kihívásnak
a károsanyag-kibocsátás mérséklése számít, mely mérése valós vezetési körülmények között
(RDE) is meg fog történni előreláthatólag. Ennek következtében a járműveknek meg kell
felelnie a teljes használati jellegmezőn az előírt károsanyag kibocsátási határértékeknek. Ezek
betartásához a kipufogógáz utánkezelő rendszereknek hatékonyan kell működniük, mely az
Otto-motorok esetében a Lambda 1 sztöchiometrikus keverékkel történő üzemet jelenti. Ezen
üzemállapot egyik velejárója, hogy az égés hőmérséklete itt a legmagasabb, ezért az
égésgázokkal érintkező alkatrészekre ez többlet hőterhelést okoz. A kritikus alkatrészek ezen
szempontból a kipufogószelepek, turbófeltöltő és a katalizátor. Ahhoz, hogy a motorok ne
veszítsenek a kívánt teljesítményből, a kipufogógáz hőmérsékletet csökkenteni szükséges. Erre
a korábban használatos megoldás a tüzelőanyag-levegő keverék tüzelőanyaggal történő
dúsítása, mellyel elérhető, hogy alacsonyabb kiindulási és égési hőmérsékletek alakuljanak ki.
A megoldás teljesítmény szempontjából megfelelő, azonban károsanyag-kibocsátás
szempontjából nem működőképes, ezért új megoldások fejlesztése vált szükségessé.
Megjegyzendő, hogy a Lambda 1 üzem során a tüzelőanyag dúsítás elhagyása miatt
fogyasztáscsökkenés valósul meg, mely arányos a jármű által kibocsátott szén-dioxid
mennyiséggel is. [10]
4. Lambda 1 jellegmező – koncepciós megoldások
A várható előírások teljesítéséhez több módszer is lehetőség is adott a fejlesztőmérnököknek,
melyek együttes alkalmazásával érhető el a leghatásosabb eredmény.
4.1 Kipufogógáz visszavezetés – EGR
Kipufogógáz visszavezetés során a füstgáz kerül visszavezetésre a szívórendszerbe, mely az
égéshez inert gázként adódik hozzá. Ennek hatására az égési hőmérséklet csökken az
égéstérben, mely a nitrogén-oxidok keletkezését redukálja. [10]
4.2 Miller ciklus
A Miller-ciklus során a motor szelepvezérlése úgy van kialakítva, hogy a szívási ütem során a
szívószelepek zárása az alsóholtpont előtt megtörténik, így megvalósulva a bejuttatott töltet
szívási ütemben lévő expandálását, illetve hűtését, mely miatt alacsonyabb csúcshőmérséklet
lép fel a töltetcsere és égés során, ez által pedig alacsonyabb kopogási tendenciával és javuló
hatásfokkal üzemelhet a motor. [10]
4.3 Változtatható kompresszióviszony
A kompresszióviszony megválasztása mindig is komoly kihívást nyújtott a mérnököknek.
Magas kompresszióviszony esetén a motor termikus hatásfoka javul, azonban magas terhelési
állapot esetén emiatt korlátokat szab az elért csúcshőmérséklet és a kopogásos égés.
Változtatható kompresszióviszony esetén elérhető, hogy minden munkapontban a lehető
legjobb hatásfokon üzemeljen az adott motor. [10]
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4.4 Hőterhelésnek kitett alkatrészek alapanyagának fejlesztése
A feltöltött motorok egyik jelenlegi korlátja a magas kipufogógáz hőmérséklet, mely a
közvetlenül érinti a kipufogó szelepeket és a turbófeltöltő turbinakerekét, turbinaházát. A korlát,
az anyagok maximális hőmérséklet tűrése, melynek átlépése esetén jelentősen csökkennek az
alkatrész szilárdsági tényezői és anyagszerkezeti átalakulások lépnek fel, mely
meghibásodáshoz vezet. [10]
4.5 FEV motorkísérlet
Az FEV független gépjármű fejlesztéssel foglalkozó világméretű cég, mely egy publikációban
közzétette, a Lambda 1 jellegmező eléréhez elvégett kísérleti eredményeit. A vizsgálat során
egy 110kW/l teljesítménysűrűségű motort alkalmaztak.
Fontos megjegyezni, hogy különböző motorok esetén különböző eredmények születnek, a
változó konstrukciós kialakítások miatt. Az elért eredmények publikálását az 5. ábra mutatja
be. A mérés alapján a vízbefecskendezés alkalmazásában magas potenciál rejtőzik a Lambda 1
terhelés jellegmező eléréséhez. [10]

5. ábra: Lambda 1 koncepcióvizsgálatok eredményei
Forrás: All lambda 1 gasoline powertrains [10]
5. Vízbefecskendezés
A vízbefecskendezés egy környezetbarát megoldást kínál a kipufogógázzal érintkező
alkatrészek termikus túlterhelésének védelmére. Felhasználásának alapja a víz párolgáshője,
mely a benzinhez képest ötszörös párolgáshővel rendelkezik, így ötször akkora energiaközlésre
van szükség egy egység tömegű víz elpárologtatásához, mint egy egység tömegű benzinhez
képest. Különböző folyadékok párolgáshőjének összehasonlítása a 6. ábrán látható. Ebből
következik, hogy a forró felületekkel történő érintkezés során a víz elpárologtatásához több
energia szükséges, mely felhasználása hőt von el az égéstér alkatrészeitől. A fejlesztés célja,
hogy a tüzelőanyag dúsítás általi hőelvonás a víz hozzáadásával valósuljon meg, többlet
egészségre káros anyagok többletfelhasználása nélkül. [11] [12] [13]
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6. ábra: Különböző anyagok párolgáshője
Forrás: Increasing efficiency of gasoline engines by water injection [11]
5.1 Égéstér elé történő befecskendezés
Az égéstér előtti befecskendezés esetén a víz bejuttatása a szívórendszerben történik meg, mely
feltöltött Otto-motor esetén a kompresszor és szívószelep közötti befecskendező szelep
pozíciókra értendő.
- Plenumba fecskendezés
A szívórendszer elemeinek vizsgálata során van lehetőség központi injektorok használatára,
melyeket összefoglalóan plenum térfogatba fecskendezésnek nevez a szakirodalom. [7. ábra]
Az ilyen befecskendezés előnye, hogy a kialakítása egyszerű, hiszen csak központi injektor(ok)
vezérlése szükséges, melyek nem követelnek meg precíziós időzítést. Hátrány, hogy a
hőelvonás nem célzottan történik meg az égéstér alkatrészei között, így a vízbefecskendezés
általi hőelvonás már a szívórendszerben megtörténik, hatásfoka csökken a
direktbefecskendezéshez képest. [11] [12] [13]

7. ábra: Szívórendszerbe történő vízbefecskendezés elvi ábrája
Forrás: Water Injection for Gasoline Engines - Quo Vadis? [12]
- Szívóportba fecskendezés
Szívóportba fecskendezés alatt értendő, mikor a víz közvetlenül a szelepek előtti csatornába
kerül befecskendezésre, hengereként külön-külön befecskendező egységgel. [8. ábra] A
vízbefecskendező rendszer helyes időzítésével elérhető, hogy a szelepvezérléshez képest
lehessen időzíteni az egyes hengerekbe bejuttatott vízmennyiséget. Ezáltal a befecskendezés
megvalósulhat célzottan nyitott szelepek mellett is, így pedig elérhető, hogy a víz a hőenergiát
az égéstérből vonja el. [11] [12] [13]
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8. ábra: Közvetlen szívóportba történő vízbefecskendezés
Forrás: Einfluss der Wassereinspritzung auf den dieselmotorischen Verbrennungsprozess [14]
5.2 Égéstérbe történő víz fecskendezés
Égéstérbe történő vízbefecskendezés alatt a hengerfejbe beépített közvetlen befecskendező
szelepeken keresztüli megoldások értendőek. [9. ábra] Közvetlen vízbefecskendezés esetén
vizsgálható, hogy ugyanazon termikus hatás milyen vízmennyiségekkel érhető el, így a
vízfogyasztás hatásfoka mutatható ki.
- Emulzió befecskendezése az égéstérbe
A közvetlen befecskendezéssel ellátott motorok esetében egy költséghatékony módszer a
tüzelőanyag-víz emulzió befecskendezése, mellyel elérhető, hogy a motor komolyabb átalakítás
nélkül is alkalmas legyen a vízbefecskendezéses üzemre. Az emulzió létrehozásához szükség
van egy közvetlen keverőtérre vagy pedig emulzióképző adalékra, mivel a víz és a benzin
önmagában nem képez emulziót. Ezzel az emulzió közvetlenül bejuttatható az égésérbe, a
hőelvonás a kívánt területen történik meg. Egyes esetekben a megoldás használatával nem
szükséges eltérni a hengerfejbe épített befecskendező alkatrészektől. [12] [13]

9. ábra: Tüzelőanyag-víz emulzió befecskendezése az égéstérbe
Forrás: Water Injection for Gasoline Engines - Quo Vadis? [12]
- Direkt vízbefecskendezés az égéstérbe
Direkt vízbefecskendezés esetén a hengerfej átalakításra kerül, szükséges kialakítani
hengerenként 1-1 vízbefecskendező injektornak helyet. Ez komoly konstrukcióbéli alakításnak
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minősül, hiszen a változtatás a hengerfej öntvényt érinti. Hengerenként 4 szelepes motorok
esetén továbbá korlátozott a hely a szelepek lefedése miatt. [10. ábra] A rendszer használatával
azonban elérhető, hogy tiszta víz kerüljön az égéstérbe fecskendezésre, ezzel pedig megvalósul
a közvetlen hőelvonás. Közvetlen előny, hogy a vízbefecskendezés elkülöníthető a tüzelőanyag
befecskendezéstől. [11] [12] [13]

10. ábra: Közvetlen vízbefecskendezés az égéstérbe
Forrás: Water Injection for Gasoline Engines - Quo Vadis? [12]
5.3 Kipufogórendszerbe fecskendezés
A kipufogórendszerbe fecskendezés során a víz bejuttatása az égéstér után történik meg. Célja
a turbófeltöltő hőterhelésének csökkentése, így a befecskendezési pozíció a turbinaház előtt
foglal helyet. A rendszer előnye, hogy a beépítése nem jár komoly motorikus átalakításokkal,
mivel csak a kipufogórendszer alkatrészein szükséges módosítani. Használatával csak a
turbófeltöltő és kipufogórendszer alkatrészei hűthetők, a belsőégésű motor termodinamikai
folyamataira nincs ráhatással, így a töltet hűtéséből adódó előnyök elvésznek, az égéstérbe vagy
az égéstér előtti befecskendezési pozíciókhoz képest. [15] [16]
6. Károsanyag-kibocsátás
A vízbefecskendezés alkalmas arra, hogy a belsőégésű motorok termikus terhelését csökkentse,
mellyel párhuzamosan csökkenthető a felhasznált tüzelőanyag, aminek hatására a károsanyagkibocsátás is csökken.
A kutatáshoz felhasznált Opel Automobile GmbH [12] eredményei alapján láthatók az általuk
elért légviszony tényező, nyomaték specifikus tüzelőanyag fogyasztás (BSFC) és emisszió
értékek változásai. A mérések 1.6 l hengerűrtartalmú, turbófeltöltéssel ellátott motoron
készültek, teljes terhelésen.
A 11. ábrán megfigyelhető, hogy a tüzelőanyag-levegő keverék sztöchiometrikussá tételéhez
milyen fordulatszámok esetében milyen mértékű vízbefecskendezés volt szükséges. Látható,
hogy a BSFC a légviszony tényező változásával összhangban csökken.
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11. ábra: Vízbefecskendezéssel elért Lambda és BSFC értékek
Forrás: Water Injection for Gasoline Engines - Quo Vadis? [12]
A károsanyag kibocsátás változásának értékei a 12. ábrán láthatók, nyers értékként,
kipufogógáz utánkezelő berendezések nélkül. Az ábrák értelmezéséhez a 11. ábrán jelölt
légviszony tényezőt is figyelembe kell venni. A CO emisszió a befecskendezett
vízmennyiséggel arányosan csökken, mivel a Lambda 1 légviszonytényezőt megközelítve javul
az égés minősége.

12. ábra: Nyers kipufogógáz emisszió változás, kipufogógáz után kezelő rendszer nélkül
Forrás: Water Injection for Gasoline Engines - Quo Vadis? [12]
7. Konklúzió
A feldolgozott irodalmak alapján a vízbefecskendezés alkalmazásával a tüzelőanyag dúsítás
bizonyos esetekben helyettesíthető, így az elégetlen szénhidrogén kibocsátás nagymértékben
redukálható, mellyel párhuzamosan csökkenthető a járművek fogyasztása és annak egyéb
károsanyagkibocsátása is. A Széchenyi István Egyetemen végzett kutatás során egy Ottomotorra kerülő vízbefecskendező rendszer tesztelése következik, mely során a
vízbefecskendezéssel megvalósuló mérések és befecskendezési pozíciókra vonatkoztatott
lehetőségek az egyetem által használt motoron is mérhetővé válnak. A mérések célja az adott
motornál a bejuttatott töltet, illetve az égés hőmérsékletének csökkentése, mellyel a közvetlen
cél az alkatrészek meghibásodásának az elkerülése.
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Abstract
The importance of the carbon fiber reinforced polymer (CFRP) materials is getting greater in
everyday life, especially it is very popular in engineering. The present document introduces a
design method and different possible production processes of a carbon fiber reinforced plastic
rim. The introduced 13-inch CFRP wheel is an unsprung suspension component of a lightweight
single seater car, which is approximately 300 kgs with the driver in it. The design and
manufacturing methods and their influencing factors will be detailed in the present article. The
primary aim of this research is to obtain an extensive knowledge in the field of composite
materials, both in design and production. The main aspects during the research and the design
process are the followings: fuel consumption, reliability and drivability. The rims and wheels
have great influence on reliability, safety, fuel consumption and on vehicle dynamics, since the
rims and the wheels are rotational and unsprung components. During the work, the most
important goals were the lightweight design, the minimization of the (local) stresses and the
maximization of the stiffness of the part. The material properties of different materials are going
to be compared. All the load cases, their magnitude and their effects are going to be determined
and introduced. Rims, which are made from magnesium and carbon fiber reinforced polymer
material, are going to be compared just as the different layouts, different fiber orientations in
case of the CFRP part. Furthermore, in order to present the theory of the behavior of the
materials and to simulate the changes during the design process, a unique FEM (finite element
method) software, which is under development, will be partly introduced. The differences
between isotropic and anisotropic materials, and the differences between the “2D” and “3D
elements” are going to be mentioned. Finally, conclusions will be drawn, and recommendations
will be made for future developments.
Keywords: CFRP, FEM, composite, orthotropy, anisotropy
1. Introduction
The simulation of the behaviour of a carbon fibre reinforced polymer (CFRP) component plays
an important part in vehicle engineering, especially in aerospace industry and in the area of
motorsport. However, the usage of lightweight components, carbon fibre materials and their FE
(Finite Element) simulations have become widespread all around the world in the last decades.
The primary reasons of their popularity are: the users’ higher expectations towards the vehicles,
the stricter rules and requirements, which have to be fulfilled and not to mention the great
specific mechanical properties of the CFRPs. Nowadays, some of the most important topics in
the vehicle industry are the reduction of the fuel consumption, the emission of pollutants, the
improvement of the safety and the vehicle dynamics. One of the most efficient solutions of the
problems can be the weight reduction, because in that way all of the above-mentioned topics
can be improved simultaneously. With the combined use of carbon fibre reinforced plastic
materials and their FE simulations the minimization of a vehicle’s weight can be achieved.
During this work three goals were defined.
The most important goal was to gain an extensive knowledge in the field of composite materials,
as it was mentioned before. The second aim was to find that independent component of a
lightweight sports car (a formula student car), which has the strongest influence on the
previously mentioned areas and with the development of it, all of them can be improved in the
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most effective way. That component was found to be the rim of the car. The further reasons of
the selection are going to be detailed in the following chapter. Lastly, the third goal was to
reduce the weight of the rim or wheel as much as possible, but at least by 15 %, compared to
the commercially available magnesium wheels, while bearing in mind the stiffness.
2. The significance of the chosen component
The rim was selected due to the following reasons: it has a huge effect on vehicle dynamics
since it has not only mass, but it is unsprung and rotational mass as well, which has to be
accelerated and decelerated during driving. The effect of its moment of inertia around its
rotational axis has to be considered as well during the selection [1]. This component is far away
from the centre of gravity, which increases the moment of inertia of the car around its vertical
axis. That has an effect on the car’s cornering capabilities. In addition to this, the wheels are the
heaviest uniquely designed components in the suspension assembly of a formula student race
car, not including the tires. That means, if one manages to reduce the weight of the rim then it
would have multiple advantages. It would result less energy to accelerate the car, which means
less fuel consumption and less emission of pollutants. It would improve the safety too, because
of the shorter braking distances, which can be achieved. This can be seen from the equation of
Newton’s second law [2]:

F  ma

(1)

Last but not least, there are four of these components on a vehicle, which means that the
development can be done with great efficiency.
3. Material selection
During the material selection quite a lot of aspects have to be considered, including not just the
material properties but the availability of the material, the cost of it, the design processes of the
given component as well as the manufacturing processes. In case of an isotropic metal the most
important material properties are the Young’s modulus, the density, the yield strength, the
ultimate tensile strength and the Poisson’s ratio. These parameters have to be considered during
a static linear finite element simulation.
However, when it comes to an aramid, glass or carbon fibre reinforced polymer material more
parameters are needed during the FE simulation. These parameters originate from the
anisotropic material behaviour. The different ways of the possible damage make the evaluation
of the simulation results more complex considering the FRPs. In case of the orthotropic
materials, beside the failure limits and the density, there are three different young’s modulus,
Poisson’s ratios as well as the shear modulus (E1, E2, E3, υ12, υ13, υ23, G12, G13, G23) according
to the local 3 dimensional coordinate system of the given layer [3]. The above-mentioned
parameters can describe the behaviour of the selected materials, although the two specific
properties are more appropriate for the determination of the suitable material. The specific
strength is the ratio of the yield strength and the density, while the specific stiffness is the ratio
of the Young’s modulus and the density. In the present paper the highest values of the specific
parameters represent the best characteristics. The following tables show the most commonly
used high strength materials and their important mechanical characteristics (Table 1 and Table
2).
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Table 1. Mechanical properties of the commonly used high strength materials
Density Tensile
Yield
Young’s Poisson’s
[kg/m3] strength strength modulus
ratio
[MPa]
[MPa]
[GPa]
[-]
[4]
[4]
[4]
[4]
1430
398
“398”
55
0,02[4]
CFRP 2/2 (Twill)
[4]
[4]
[4]
[4]
1430
825
“825”
150
0,02[4]
CFRP UD (Unidirectional)
1800[5]
345[5]
250[5]
45[5]
0,35[5]
Magnesium AZ80A-T5
2590[6]
550[6]
520[6]
76[6]
0,34[6]
Aluminum 2090-T86
[7]
[7]
[7]
[7]
2700
490
450
65
0,33[7]
AlMgSc (Scalmalloy; ALM)
2700[6]
290[6]
255[6]
69[6]
0,33[6]
Aluminum 6061-T6
[6]
[6]
[6]
[6]
2810
572
503
71,7
0,33[6]
Aluminum 7075-T651
AlSi10Mg_200C
2670[8]
360[8]
220[8]
70[8]
0,33[8]
(EOS aluminum)
7850[6]
1850[6]
1550[6]
196[6]
0,3[6]
AISI 4340 steel (normalized)
[6]
[6]
[6]
[6]
7850
470
355
190
0,3[6]
S355 (structural steel)
Martensitic steel MS1 (EOS
8050[8]
2050[8]
1990[8]
180[8]
0,3[8]
Maraging Steel MS1)
TIMET 6-4 Titanium alloy
4420[6]
1103[6]
1034[6]
110[6]
0,3[6]
(Ti-6Al-4V; ASTM Grade 5)
Source: Author; Online: AZO Materials; ASM matweb; Airbus APWorks; EOS
Table 2. Specific characteristics of the commonly used high strength materials
Specific strength
Specific stiffness
(Yield strength/Density)
(E modulus/Density)
[MPa/(kg/m3)]
[MPa/(kg/m3)]
[4]
0,278
0,038[4]
CFRP 2/2 (Twill)
0,577[4]
0,105[4]
CFRP UD (Unidirectional)
[5]
0,139
0,025[5]
Magnesium AZ80A-T5
0,200[6]
0,029[6]
Aluminum 2090-T86
[7]
0,167
0,024[7]
AlMgSc (Scalmalloy; ALM)
0,094[6]
0,026[6]
Aluminum 6061-T6
[6]
0,179
0,026[6]
Aluminum 7075-T651
AlSi10Mg_200C
0,082[8]
0,026[8]
(EOS aluminum)
0,197[6]
0,025[6]
AISI 4340 steel (normalized)
0,045[6]
0,024[6]
S355 (structural steel)
Martensitic steel MS1 (EOS
0,25[8]
0,022[8]
Maraging Steel MS1)
TIMET 6-4 Titanium alloy
0,234[6]
0,025[6]
(Ti-6Al-4V; ASTM Grade 5)
Source: Author; Online: AZO Materials; ASM matweb; Airbus APWorks; EOS
Considering the CFRPs, it would have been more correct to use the failure limit instead of the
yield strength in Table 1 and 2, because they behave very rigidly. As it can be seen in Figure 1,
where the measured curve of the 2/2 twill CFRP is shown. In Table 2, the highest values are
corresponding to the carbon fibre reinforced polymer materials, which means that in terms of
mechanical properties they are the best. Furthermore, it donates that the lightest components
can be made out of them. This is the reason that they have been chosen to produce the rims.
From the tables it can be seen that the unidirectional CFRP, which is a pre-impregnated material
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(prepreg), is stiffer and stronger compared to the 2/2 twill CFRP. However, it is more expensive.
That was the motive for selecting the 2/2 twill CFRP.

Load – Displacement Curve
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Figure 1. Load - Displacement curve of the selected CFR polymer [4]
Source: Author
4. Selection of manufacturing technology
During the production 2 main decisions have to be made. First, one has to decide on the
production method and secondly the type of the mould has to be defined.
Just before the introduction of the different solutions, it is worth to mention that composite
materials consist of two main ingredients. One of them is the reinforcing material, which is
usually the carbon fibre, but there are other different ones like glass or aramid. The other
ingredient is the matrix material, which consist of resin and hardener. Both the reinforcing
material and the matrix material have huge effects on the properties of the cured composites
material, which were already detailed earlier. The most commonly used resin, in vehicle
industries, is the epoxy resin thanks to its superior mechanical properties compared to other
types of resins.
In general, three distinct manufacturing methods can be distinguished. The most commonly
used solution is the so-called “hand lamination”, which can be done in two different ways. One
of them is the “wet lamination” in which case the raw material has to be impregnated just before
laying the fabric into the mould. The other type of hand lamination is the “dry lamination”,
when the reinforcing material and the layers of them are laid and glued onto the surface of the
laminating tool and the fabric is impregnated by hand in the mould. These techniques are the
dirtiest manufacturing modes from the three ones. In addition to this the ratio of the ingredients’
amount cannot be adjusted in an accurate way and these solutions are the least reproducible.
The other manufacturing method is very similar to the previously introduced dry lamination to
a certain extent, but it differs in the impregnation part. After placing the reinforcing material
into the tool, then it has to be vacuum bagged. After the bagging procedure, which can be quite
time-consuming if it could not be sealed properly, the mixture of the resin and the hardener can
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be “injected” into the assembly by a vacuum pump. The whole component has to be saturated
properly for the sake of good quality. This method is called the vacuum injection.
The third mode is the prepreg technique. During the third procedure there is no need for
different ingredients, only the sticker like prepreg has to be placed onto the mould. Then the
mould has to vacuum bagged and placed into the autoclave to cure the component. At the end
of the curing procedure the shape of the component and the properties of the material are
finalized. If there were no cost limitations, then the third method could be the best solution
considering the cleanliness and the quality. After deliberating the introduced aspects, the
vacuum injection was chosen, because it is the best compromise between quality, costs and
cleanliness.
The second main decision, which has to be made during the determination of the manufacturing
process is the material selection for the mould. This has a huge effect on the quality of the final
product. The composite part inherits the surface quality of the manufacturing tool. The most
commonly used materials are: MDF, plastic and aluminium. During this selection the number
of the parts to be manufactured, the curing temperature and the required quality have to be
deliberated. In the present work the aluminium mould is necessary due to the high number of
fabricated products and because of the required precise quality.
5. The determination of the loads and load cases
During the design process, the determination of the acting forces in the tire-ground contact
patch are crucial, because these loads are required as inputs for the FE simulations. First, the
acting forces were estimated by using simple equations. They were calculated form geometric
parameters, from the total weight of the car with the driver in it and with the use of the maximal
acceleration values. The specified loads were used in linear static finite element simulations.
That donates that the determination of the worst-case scenario is enough. In that case the
maximal lateral, longitudinal and vertical components of the loads had to be calculated and
applied together.
Later, telemetry data were used to validate the previously defined loads. Data acquisition system
(DAQ or DAS) was fitted into the car including different sensors such as accelerometers and
linear potentiometers. During the evaluation of the telemetry data the strut force determination
was the basics of the calculations. The strut force includes both the spring and damping forces.
The compression and the rebound of the struts, namely the displacements of them were
measured with linear potentiometers. The varying, dynamic strut force is shown in Figure 2.
Using the data measured by the potentiometers, and using the characteristics of the spring and
damping, the strut forces could be calculated. After the determination of each strut force, the
forces in the contact patches could be derived by using the pressure sensors of the braking
system as well as triaxial accelerometers.
According to the provided telemetry data, thanks to the data acquisition system, the measured
values and the previously estimated results were found to be in good agreement. In the linear
static FE simulations, the following forces were used:
- Fx (longitudinal force): 2000 N
- Fy (lateral force): 3600 N
- Fz (vertical force): 2700 N
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Figure 2. Strut’s force change during 25 second
Source: Author
6. Finite element simulations and their results
After calculating the necessary forces, the simulation of the rim could be done. During the
design and simulation process the aim was to reduce the weight of the rim as much as possible
while bearing in mind the stiffness.
In order to evaluate the displacements, strains and stresses, caused by the forces, a linear static
isoparametric finite element program was developed using GNU Octave software. First, a
commercially available magnesium wheel was simulated, as a benchmark. Then the developed
composite rim was optimised and simulated. The geometry can be modelled with “shell” or
“3D” elements. Generally, the advantage of the “shell element method” is that the simulation
takes less time, compared to the simulation, where 3D elements are used. If one uses shell
elements, then not just the solving part of the simulation can take less time, but the
preprocessing part as well. The preprocessing part of the simulation is when the boundary
conditions and the loads can be defined, namely the preparation. The simulations using 3D
elements are more accurate, this is the reason that 3D elements were used during the
development.
First the effects of the different load cases were evaluated using finite element method for the
selected benchmark wheel. That was important because of the optimisation of the composite
rim’s geometry. The results of this simulation can be seen in Table 3 and Figure 3. In the field
of engineering, appropriate estimations are often used for the sake of efficiency and to save
time. That was the reason for applying the forces different ways instead of the determination of
the exact, real case. The forces were distributed over the component’s surface in three different
ways. That is the reason for the three columns in Table 3 and in Figure 3. In case of the three
solutions, first, the forces were spread over the full, then the 1/8th and finally over the 1/4th of
the flanges’ surfaces. The distribution of the tire pressure over the surface of the rim could be
determined properly, therefore it was not changed during the different simulations. The results,
in the following table and diagram, show that the most critical force is the lateral one, after the
so-called “resultant load”, which is the worst-case scenario. In case of the “resultant load” all
of the loads are included at the same time.
From the results it is clear that the maximal stress is not even close to the yield strength of the
listed magnesium material. The same could be seen after the simulation of the first version of
the composite rim. For this reason, during the optimisation only the most critical load case, the
“resultant load” was used.
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Table 3. Benchmark wheel: The effects of the different load cases on the displacements
1/8th of the flange’s 1/4th of the flange’s Full surface of the
surface:
surface:
flange:
Maximal
Maximal
Maximal
displacement
displacement
displacement [mm]
[mm]
[mm]
0,002
0,002
0,002
Tire pressure: 2,4
bar
0,410
0,284
0,097
Fz: 2700 N
0,244
0,191
0,182
Fx: 2000 N
1,536
1,214
0,622
Fy: 3600 N
1,953
1,511
0,737
F: “Resultant load”
Source: Author

Figure 3. Benchmark wheel: The effects of the different load cases on the stresses
Source: Author
After analysing the benchmark wheel and the effects of the different load cases, the rim was
analysed separately form the spoke (centre) of the wheel. The spoke was considered to be stiff
during the further simulations. In this way the maximal displacement of the magnesium
benchmark rim was 1,52 mm and the weight of the magnesium rim was 1,5 kgs.
During the design procedure the goal was to reduce the weight of the rim and to keep the same
stiffness. The maximal displacement of the first composite version was 1,88 mm. After several
iterations and simulations both weight and maximal displacement managed to be reduced,
compared to the first version. During the optimisation the number of the layers and the
orientation of the fibres had been changed, until the weight of the composite rim reached the
1,2 kgs. The following table shows the maximal displacements and weights of the different
versions.
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Table 4. Comparison of different rims
Maximal displacement [mm]
1,52
Benchmark rim (Mg)
1,88
First version (CFRP)
1,52
Final version (CFRP)
Source: Author

Weight [kg]
1,5
1,2

7. Conclusion
One of the goals of the presented work was to obtain knowledge in the field of material science
and composites. The other aim was to select and design a component, which has huge effects
on fuel consumption, reliability and drivability. Last, but not least the further aim was to reduce
the weight of the chosen component by 15 %. During the literature review an extensive
knowledge was obtained. The investigation of the steps and influencing factors of a composite
component design and production were conducted carefully. As it can be seen from the Table
4, 20 % weight reduction managed to be reached, which is 5 % more than the original goal. The
total weight reduction of each wheel is 0,3 kgs, which is 1,2 kgs in case of four wheels. That is
about 0,8 % considering the total weight of the car, which can have huge influence on all types
of energy needs. According to this it can be said that all of the goals were reach. However,
further developments could be done. It would worth to try out the above-mentioned prepreg
and
the
corresponding
technology.
The
presented
component
is
a
multi-piece rim but further improvements could be reached with the development of a
one-piece carbon fibre wheel.
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RECIKLÁLT PET A JÁRMŰIPARBAN ÉS AZ
ÉPÍTŐIPARBAN
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Absztrakt
A műanyagok felhasználása folyamatosan növekszik. A legnagyobb mértékben az élelmiszer
és csomagolóipar alkalmazza ezeket, ahol a termékek életciklusa rövid, nagyon hamar
hulladékká válnak. Ide tartoznak a polietilén-tereftalátból (PET) készült pille palackok is. A
nagy mennyiségben keletkező hulladék kezelésének többféle lehetősége van. A legrosszabb a
szeméttelepen történő lerakásuk, hiszen ezek az anyagok nem bomlanak el. A termikus
újrahasznosításuk a magas fűtőértékük miatt már kedvezőbb, azonban igazi körforgást csak a
fizikai újrahasznosításukkal lehet elérni.
Kutatásomban a kémiai habosítást vizsgáltam, amelynek következtében kisebb tömegű, jobb
fajlagos tulajdonságú, és teljes mértékben újrahasznosítható terméket tudtam gyártani. A cél
zárt cellás integrál habszerkezetű termék előállítása volt. A gyártott termék geometriáját,
tömegét és habszerkezetét vizsgáltam. Az elmúlt években végzett kutatásaim során sikerül
minőségnövelő újrahasznosítás keretében alkalmazni a pille palackokból keletkező polietiléntereftalát (PET) mellékterméket. E kutatás folytatásaként újabb adalékanyagok bevonásával
(láncnövelő és ütésállóság növelő adalék) tovább javítottam a fejlesztett alapanyag mechanikai
tulajdonságait.
Kísérletet tettem az anyag járműipari hasznosítására Az így kapott anyagból már lehetőségem
nyílt, hogy egy autóipari termék esetén is leellenőrizhessem az alkalmazhatóságát, valódi ipari
környezetben. A legyártott gépjármű belső ajtónyitó kilincs esetében vizsgáltam a folyamat
reprodukálhatóságát geometriai mérések segítségével, valamint a darab belső szerkezetét ipari
CT berendezés segítségével. A vizsgálatok eredményeként összességében megállítható, hogy
az általam fejlesztett anyag alkalmas automatizált sorozatgyártásra, fröccsöntőgépen.
Az rPET habstruktúrájának építőipari alkalmazhatóságát is megvizsgáltam. A reciklált PET
habszerkezetét burkolati elemként kívánom alkalmazni. Ennek érdekében az anyag
hőszigetelési képességét teszteltem.
A kapott eredmények alátámasztották hipotézisemet, hogy az eddig hulladékként kezelt anyag
megfelelő kezeléssel ismét bevonható egy új termék gyártásába.
Kulcsszavak: rPET; kémiai habosítás; újrahasznosítás
1. Bevezetés
Megjelenését követően a polietilén-tereftalát (PET) csakhamar uralni kezdte a folyékony
élelmiszercsomagolások piacát. A fogyasztói szokások megváltoztak. A PET alacsony
előállítási költségének, csekély súlyának, jó optikai tulajdonságainak és gázzáró képességének
köszönhetően felülmúlta az üveget [1].
A PET anyagában történő újrahasznosítására kémiai vagy fizikai lehetőségek vannak. A kémiai
eljárások alatt különféle reagensek segítségével a poliésztert alkotóelemeire bontják, amelyek
azt követően monomerként szolgálhatnak PET, illetve egyéb polimerek előállításához [2].
Ezzel szemben a fizikai módszerek energiatakarékosabbnak mondhatók, ugyanis megőrzik az
anyagba előzőleg befektetett energiát. Emellett azonban az újrahasznosított anyag
degradálódik, tulajdonságai a használat során romlanak [3]. Egy olyan tulajdonságjavító
technológiát kívántam bemutatni, amely a többszöri feldolgozhatóságot nem rontja. Ez a
technológia a kémiai habosítás, amelynek következtében kisebb tömegű, jobb fajlagos
tulajdonságú, és teljes mértékben újrahasznosítható terméket tudtam gyártani. Véleményem
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szerint az újrahasznosított polietilén-tereftalát kémiailag habosított struktúrája megfelelő
alapanyag az ipari hasznosításra.
A polimer hab fogalma alatt olyan kétfázisú rendszert értünk, amelyben statisztikus eloszlású,
változó méretű gázbuborékok találhatóak polimer mátrixba ágyazva. Habosított termék
készítésére szinte az összes hőre lágyuló, illetve számos térhálós polimer is alkalmas. A
habosítási technológiák alapvetően három féle csoportba sorolhatók: mechanikai, fizikai és
kémiai. A kémiai habosítás során gáz képezhető kémiai habosítószerek adagolásával, amelyek
a feldolgozási művelet során a hő hatására elbomlanak, miközben a típusuktól függő gázt
termelnek (pl. CO, CO2, N2, NH3) [4]. A kémiai habosítószerek szerves vagy szervetlen szilárd
vegyületek, amelyek elbomlanak a magas hőmérsékletű ömledékben. Szilárd bomlástermékeik
gócképzőként hatnak. Rajtuk kívül nagymennyiségű gáz is keletkezik. A gócoknál kialakult
gázbuborékok a lehűlő ömledékben kitágulnak és cellákat képeznek. A kialakított habszerkezet
zárt cellás. Az üregek jól elkülönülnek egymástól, nincsenek összeköttetésben, a felületük
tömör, a mag felé növekszik a cellasűrűség, azaz szerkezeti hab állítható velük elő [5] [6].
A PET az újrahasznosítás során lánctördelődést szenved, amely az ömledék viszkozitás
csökkenésében is megnyilvánul. Ez részben a feldolgozás során okoz nehézségeket, részben a
kémiai habosítás során. A kémiai habosítás előtt mindenképpen szükséges visszaállítani az
alapanyag eredeti szerkezetét. Ehhez különböző mesterséges adalékanyagokat teszteltem.
Molnár cikkében [7] a technológiai paraméterek hatását vizsgálta a láncnövelővel és
habosítóval fröccsöntött rPET habszerkezetére. A kísérletek során kapott eredmények azt
mutatták, hogy a nyomás és az átkapcsolási pont jelentősen befolyásolják a habosított
szerkezetet és tulajdonságait. Ha a nyomás csökken, a habosodási részarány növekszik a
cellaátmérők csökkennek. Az átkapcsolási pont növelésekor nem tapasztalható korreláció a
cellák össztérfogatával, de átlagos mérete nőtt.
A lánchosszabító adalékok hatásával több kutatás is foglalkozik. Raffa és társai [8] reciklált
PET extrudálás során habosított struktúráján vizsgálták a PMDA láncnövelő adalékanyag
hatását. A viszkozitás tekintetében az egyre nagyobb arányban alkalmazott láncnövelő
növekedést mutatott. Ezzel szemben a nagyobb nyírósebességek tartományában már nem jelent
meg olyan mértékű különbség, mint a kisebb nyírósebességek esetében.
Coccorullo és társai [9] a molekulatömeg növelésére a kémiai habosítószer mellé
segédanyagként PMDA (Piromellitik Dianhidrid) és CT 534 (Hydro-cerol) nevű anyagokat
teszteltek. A PDMA melléktermékmentes, gazdaságosan alkalmazható adalék. Felhasználása
során a térhálósodás elkerülése érdekében a keverékbe 0,2–0,3%-nál többet nem célszerű
használni az adalékból. Zárt cellaszerkezet alakítható ki a megfelelő mennyiség alkalmazása
mellett. A kutatás elsődleges célja, az alacsony viszkozitású alapanyagból magas sűrűségű
szerkezeti habok gyártása. Másodlagos célja a megfelelő szerszám kidolgozása, amelyben a
habosodási folyamat reprodukálható, a különböző paraméterek változtatása mellett a
habszerkezet is módosítható.
Ronkay és társai [10] gumirugalmas adalékokkal kívánják növelni az ütésállóság
hatékonyságát. A gumirugalmas adalékok olyan töltőanyagszemcsék, amelyek között
célszerűen kis filmvastagságot biztosítanak, egyenletes diszperzió mellett. A reaktív adalékok
funkcionalizált végcsoportja javítja a PET mátrixhoz történő kapcsolódását, továbbá jobb
eloszlást biztosítanak a mátrix és az adalékanyag közötti határfelületi energia
megváltoztatásával.
Az építészet változásának számos jele van a 21. században. Az elsődleges ok, hogy a fosszilis
enegiahordozó készletek végesek. Az építőipar területén is fontos a fenntartható és gazdaságos
alapanyagok keresése, amelyek hozzásegítik az alkalmazókat az energiafelhasználás
csökkentésére. Az átlagos háztartási energia felhasználásának túlnyomó része, mintegy 75,8%
a fűtési energiát jelenti. Az engergiafelhasználás csökkentésének a kulcsa az épületek
megfelelő, szakszerű hőszigetelése. Egy átlagosan hőszigetelt lakóépület külső falszerkezetén
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a teljes hőveszteség 30%, a talajon fekvő padlón 10-15%, a kéményen keresztül 10% a
tetőszerkezeten keresztül 20-25%, a nyílászárókon keresztül 20-30% jelentkezik. Épületeink
hőszigetelésével a hőveszteség csökkenthető, amely hozzásegít a teljes energiafogyasztás
csökkentéséhez. Ez nem csupán az épület fenntartási költségeinek redukálását, hanem az
üvegházhatású gázok csökkentését is eredményezi. Az épületek fűtésén túl a légtechnikai
berendezések üzemeltetésére fordított energia is csökkenthető megfelelő szigeteléssel [11].
A 7/206. (V.24./ TNM rendelet kimondja, hogy Magyarországon a külső falak 0,45 W/m2K nél nem nagyobb hőátbocsátási tényezővel kell, hogy rendelkezzenek, amelyet a 2015-ös
módosítás során 0,24 W/m2K csökkentettek. 2008-ban az Európai Unió egy átfogó klíma és
energiacsomagot hagyott jóvá, amelynek konkrét célja, hogy 2020-ig 20%-kal növelni kell az
erergiahatékonyságot és 20%-ra kell növelni a teljes energiafelhasználásban a megújuló
energiaforrásokat. Ezzel csökkenteni kell az erengiafelhasználással járó környezetszennyezést.
Összességében nem csupán a gazdaságosság szempontjából, hanem a környezetszennyezés
redukálása céljából is fontos az épületek külső határoló felületeinek a hőszigetelése [11].
A kutatók körében közös cél a megfelelő szigetelőanyagok kifejlesztésére. A természetes
alapanyagok bevonásával elsődleges cél, hogy már az alapanyagelőállítása során redukálni
tudjuk az energiafelhasználást.
Fernando Fraternali és társai [12] az újrahasznosított PET szálerősítésű beton
hővezetőképességét vizsgálták építőipari felhasználás céljából. A volumetrikus száladagolás
1%-án a PET szállak alkalmazásával jelentős javulást értek el. A hővezetési tényező a PET szál
alkalmazása mellett 18%-kal csökkent. A magasabb hőállóság miatt a PET szállal erősített
beton előnyös és ígéretes építőanyag. A felhasználás pedig nem csupán a hőveszteség
visszaszorításával járó energiafogyasztás csökkenését eredményezi, hanem a PET másodlagos
felhasználásával visszaszorítja a környezetszennyezést.
A szigetelés terén Ting-Ting Li és társai [13] tettek kísérletet a PET alkalmazására.
Kutatásukban hőre kötött PET alapú szendvics kompozitakat állítottak elő hővezeték-védelem
céljából. A jelenlegi forgalomban kapható szigetelőanyagok költségeinek visszaszorításáért
bazaltot erősítettek alacsony olvadáspontú PET szálakkal. A kutatás során tűvel lyuggatott
technikával 5 perces 140°C-os hőközléssel, hőkötéssel alakították ki a mintadarabokat. Két
felszíni réteg alacsony olvadáspontú nem szövött PET anyagból és egy réteg szövött
bazaltanyagból lyuggatógép segítségével állították elő a próbatesteket (1. ábra).

1. ábra: Tűvel lyuggatott próbatestek kialakítása [13]
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A kutatási eredmények azt mutatták, hogy a hővezetési tényező 0,0073 W/mK -ra csökkent. Az
így létrejövő hővel kötött szendvicskompozíciók hőszigetelő védelemként alkalmazhatók
hővezetékekhez [13].
Asis Patnaika és társai [14] épületek hő és hangszigetelésére tesztelték az rPET-et. Munkájuk
során hulladékgyapotból és reciklált PET szálakból fejlesztettek ki építőipari szigetelőanyagot.
A hulladék gyapjúszál nagyon jó hő és hangszigetelő nyersanyag lehet, de mennyisége
korlátozott, emiatt 50-50 %-ban keverték össze rPET rostokkal, kétrétegű szövet formában.
Referenciaként 100%-os rPET és 100%-os gyapjú mintákat készítettek. Minden mintát
hőszigetelésre, akusztikai szigetelésre és nedvszívóképességre vizsgálták. A legjobb eredményt
az 50%-ban rPET és 50%-ban hulladékgyapjúból álló minták érték el az 50-5700 Hz
frekvenciatartományban. Ezek a táblák több mint 70%-os zajt nyeltek el. Az előállított anyag
hővezetési tényezője 0,032 W/mK volt. Magas nedvességállósággal rendelkezett a minta. A
nedvességállósági tesztet követően a hő és hangszigetelési képessége nem romlott. A kutatás
folytatásaként a kísérlet végtermékének lebomlását kívánják vizsgálni.
2. Felhasznált anyagok alkalmazások
A kísérletek során a kereskedelmi forgalomban kapható, kék színű kristályosított PET
regranulátumot (rPET) használtam. Kémiai habosítószerem a Tracell IM 7200 volt, amelyet
4%-ban kevertem az alapanyaghoz. Az extrudálást megelőzően a reciklált PET-et 24 órán
keresztül szárítottam a szárítókamrában, 100°C-on. A meleglevegős szárítókamrában a
keveréket az extrudálást követően 12 órán keresztül szárítottam, 140°C-on. A kísérletek során
láncnövelőszerként CESA Extend-et használtam 2%-os arányban, míg ütésállóság növelő
adalékként 10%-os arányban Du-Pont Elovaloy PTW használtam fel. A legyártott keverékek
pontos összetételét és jelölését az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat: A fröccsöntött darabok összetétele
rPET [%]
CESA Extend
Du-Pont Elovaloy
láncnövelőszer
PTW
[%]
ütésállóság növelő
adalék [%]
100
0
0
rPET (referencia)
100
0
0
rPET4H
100
2
0
rPET2LN4H
100
2
10
rPET2LN10UN4H
Megnevezés

Tracell IM
7200 [%]
0
4
4
4

A próbatestek előállítására Arburg ALLROUNDER 420C Golden Edition fröccsöntőgépet
használtam. A megfelelő habosodási szint elérése érdekében a nyomáskülönbségek
befolyásolhatóak a lélegző-szerszám technikával (2. ábra). A folyamat során a habosítószerrel
elkevert polimert befröccsöntjük a szerszámüregbe, ahol kialakul a darab kompakt felületi
rétege a lehűlés során. Ezt követően a szerszám minimális megnyitásával a tér megnő, a nyomás
csökken, ezáltal a belül még ömledék állapotú anyag felhabosodik. A ciklus során 0,3 mm
nagyságú szerszámnyitást alkalmaztam (2. táblázat).
A szerszámhőmérséklet megválasztását követően, 35°C-os szerszámmal próbatesteket
gyártottam. A legyártott próbatestek habszerkezetét YXLON Y.CT Modular ipari CT
berendezéssel vizsgáltam. Az ütéssel szembeni ellenállást CEAST 65-45.000 ütőművön 4J-os
kalapáccsal, 62mm-es alátámasztással, EN ISO 179 szabvány alapján mértem. A
szakítóvizsgálatot INSTRON 5582 egyetemes szakítógépen végeztem. A 100 mm-es befogási
hosszal rendelkező darabokat a vizsgálat elején 1mm/min értékkel kezdtem húzni. A
rugalmassági modulus meghatározása érdekében, amikor elérte a nyúlás az 1%-os értéket,
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átváltottam 5 mm/min sebességre. A méréseket a EN ISO 527 szabvány alapján hajtottam
végre. Minden vizsgálatból 5 párhuzamos merést végeztem, amelyek átlagát és szórását
határoztam meg. A vizsgálatokat szobahőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett
hajtottam végre. A hajlítási vizsgálatokat szintén a INSTRON 5582 egyetemes szakítógépen
végeztem, a EN ISO 178 szabvány alapján.
A belső cellaszerkezetet a darab metszetén Zeiss AXIO Imager.M2m típusú optikai
mikroszkópon vizsgáltam. Egy új technológia alkalmazására tettem kísérletet. A mintákat
Benchtop Laborotory Hydraulic Press 20MT sajtológépen állítottam elő, az alábbi
paraméterekkel (3. táblázat). A próbatest hőszigetelő képességének vizsgálata Taurus TCA 300
hővezető képesség mérő kamrában zajlott.

2. ábra: Lélegzőszerszám technológia [3]
2. táblázat: A fröccsöntési paraméterek
Megnevezés
Mértékegység Érték
kN
150
Záróerő
°C
260
Fúvókahőmérséklet
bar
650
Fröccsnyomás
3
cm /s
30
Fröccssebesség
bar
150
Utónyomás1
bar
50
Utónyomás2
s
2
Utónyomás 1-2 idő
bar
20
Utónyomás 3
s
1
Utónyomás 3 idő
mm
0,3
Szerszám köztesnyitás
s
20
Maradó hűtés
°C
35
Szerszámhőmérséklet
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3. táblázat: A sajtolási paraméterek
Megnevezés
Mértékegység Érték
bar
55
Nyomás
°C
280
Felső szerszámhőmérséklet
Alsó szerszámhőmérséklet
°C
280
min
Hevítési idő
15
Hűtési idő
min
5
3. Eredmények
A fröccsöntött próbatestek vizsgálatai során kitértem a habszerkezet jellemzésére, a termékek
sűrűségére, valamint mechanikai tulajdonságokra. A következő alfejezetekben ismertetem a
kapott eredményeket.
3.1 Sűrűség
A habosítás egyik kedvező hatása a tömeg csökkenése. A kialakult cellastruktúra miatt a
próbatestek sűrűsége lecsökkent. A sűrűségcsökkenés átlagos mértéke 8,27%. A csupán
láncnövelőszerrel kevert funkcionális csoport esetén megállítható, hogy a láncnövelő
hozzáadásával a sűrűségcsökkenés csak kis mértékben emelkedett (1,34%). Az ütésállóságnövelő használata mellett a sűrűség növekedett, ellenben még mindig nem érte el a habosítás
előtti sűrűségi értéket. (3. ábra)
1,60

Sűrűség [g/cm3]

1,40
1,20
1,00

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
rPET

rPET4H

rPET2LN4H

rPET2LN10UN4H

3. ábra: A próbatestek sűrűsége
3.2 Morfológia
A vizsgálat során minden próbatest 2 mm magasságú szegmensét elemeztem. Egy próbatesten
több mérési felület adta az eredmények átlagát. Vizsgálataim során 1280 kép/360°-os
beállítással készítettem felvételeket.
A próbatestek 3D-s CT felvételeinek közös vizsgálatakor szembetűnő a láncnövelőszer hatása
a cellastruktúrára. (4. ábra) Az adalék használata mellett valóban rendezett, egyenletes
habszerkezetet kaptam. Az ütésállóságnövelő hatására növekedett a héjvastagság, viszont nem
tapasztalható beszívódás a vizsgált darab külső felületén.
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4. ábra: A próbatestek 3D-s CT felvételei
A porozitás tekintetében megfigyelhető, hogy a láncnövelőszer hatására esett a habosodási
részarány, viszont az ütésállóságnövelőszerre jól reagált a keverék (5. ábra).
20,00
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5. ábra: A próbatestek porozitása
3.3 Mechanikai tulajdonságok
Megvizsgáltam, hogy a különböző mesterkeverékek milyen hatással vannak a mechanikai
tulajdonságokra. Az eredményeket a 4. táblázat összesíti.
Megvizsgáltam a próbatestek húzó rugalmassági modulusát, különböző adalékanyagok
használata mellett. A láncnövelőszer hatására nőtt a rugalmassági modulus, ez a rendezett
cellaszerkezetnek köszönhető. Az ütésállóság-növelőszer hatására a próbatestek veszítettek
rugalmasságukból. A láncnövelő-mesterkeverék hatására 19,28%-kal javult a húzószilárdság.
Az ütésállóság-növelő használata mellett 26,49%-os növekedést értem el.
A próbatestek hajlító rugalmassági mudulusa a láncnövelőszer hatására lecsökkent, viszont az
ütésállóság növelő hatására 14,55%-os javulást értem el, az eredeti habosított próbatestek
eredményeihez képest. A láncnövelőszer tartalmú próbatestek összehasonlítása során 30,04%os növekedést tapasztaltam. A szórásértékek magasak voltak. Az eredmények alapján
megállítható, hogy az ütésállóság-növelő alkalmazása mellett a hajlító rugalmassági modulusa
nőtt.
A vizsgálat során a láncnövelőszer tartalmú próbatestek határhajlító feszültsége lecsökkent.
Ennek oka a cellasűrűség növekedése. A jobb cellaeloszlás hatására a cellaszám emelkedett, a
mesterkeverék használata mellett. A határhajlító feszültség, ennek hatására közel negyedére
esett vissza. Az ütésállóság növelő hatására ismételten javulást tapasztaltam. A csupán
láncnövelőszer tartalmú próbatestekhez képest 62,16%-os növekedést mértem. Viszont a két
mesterkeverék használata mellett sem értem el az adalékok nélküli hab eredményeit.
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A próbatestek a láncnövelőszer alkalmazása mellett vesztettek az ütőigénybevétellel szembeni
ellenállásukból. Az ütésállóság növelő mesterkeverék használata mellett a Charpy-féle-ütvehajlító szilárdság 45,12%-os javulást mutatott.
4. táblázat:

A fröccsöntött darabok mechanikai tulajdonságai
Szakítás
Hajlítás
Ütés
ET
σT
EF
σ1,5h
aCN
[GPA]
[MPa]
[GPA]
[MPA]
[kJ/m2]
4,58±0,03 50,03±1,48 7,47±0,61
67,14±0,65
3,45±0,38
rPET
1,32±0,24 19,92±3,92 3,64±0,57
40,39±1,26
1,50±0,10
rPET4H
1,35±0,33 24,68±0,63 2,98±0,56
13,05±1,61
1,22±0,38
rPET2LN4H
34,49±2,07
2,34±0,31
rPET2LN10UN4H 1,35±0,07 27,10±1,89 4,26±0,54
Összeségében a láncnövelőszer hatására az igénybevételekkel szembeni ellenállás sok esetben
csökkent, mindamellett a cellaszerkezet javult. Az ütésállóság-növelőszer hatásosságát több
vizsgálat is igazolta. A két adalék használata mellett a mechanikai igénybevételekkel szembeni
ellenállás nőtt és a cellaszerkezet is javult.
4. Kísérlet autóipari alkalmazásra
A bemutatásra kerülő kísérlet egy személyautó belső ajtónyitó-kilincsének reprodukálása,
habosított rPET-ből. Ehhez az általam legjobbnak ítélt rPET2LN10UN4H keveréket
használtam fel.
A fröccsöntött belső ajtónyitó-kilincs fogantyú részének szélességét és magasságát vizsgáltam,
tolómérő segítségével. 20 mintadarabot paramétereztem a gyártottak közül, a vizsgált
munkadarabok sorszámát jelölve. A szerszám jobb és bal ajtókilincs gyártására egyaránt
alkalmas. Összesen 85 darab belső ajtónyitó-kilincs fogantyúpár készült folyamatos,
automatizált gyártásban. Vizsgálatomhoz 5-5 próbatest párt választottam ki. A két csoport
gyártása között hozzávetőlegesen 23 perc telt el. A reprodukálhatóság feltételeként 0,1 mm
nagyságú tűrést határoztam meg, mind a széllesség, mind a magasság vizsgálatánál.
A bal ajtókilincs magasság vizsgálatánál átlagosan 8,55 mm-t kaptam, 0,019 mm-es
szórásértékkel. A széllesség mérés 14,55 mm-es átlagértéket és 0,013 mm-es szórást
eredményezett. A próbatestek mindegyikéről elmondható, hogy az általam meghatározott
tűrésértéken belül teljesítettek. A vizsgálatban résztvevő, jobb oldalhoz tartozó próbatestek
magasság elemzésénél átlagosan 8,55 mm-t kaptam 0,019 mm-es szórásértékkel. A szélesség
vizsgálata 14,54 mm-es átlagértéket és 0,019 mm-es szórást eredményezett. Az értékek itt is a
tűréshatáron belül alakultak. A mérési adatok alapján megállapítottam, hogy a termék
reprodukálhatóságát nem befolyásolja a jobb, illetve bal fészek kitöltése, mert azok tükörszimmetrikusak egymásra. A darabok széllességében átlagosan 0,01%, míg a hosszúságában
0,07% eltérést mértem. A vizsgálat eredményeként kijelenthető, hogy a darabok gyártása során
nincs különbség a jobb és a bal oldali kilincs próbatestei között. Az általam meghatározott
tűrésmező alkalmazása mellett megállapítottam, hogy a próbadarab tökéletesen megfelelnek
sorozatgyártásra. A CT vizsgáltok elemzésével összességében megállapítható, hogy a
megnövekedett térfogat miatt nagyobb cellaátmérők jöttek létre a gyártás során (6. ábra). A
cellasűrűség és a cellaeloszlás megfelelő habszerkezetet eredményezett.
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6. ábra: A munkadarab metszetének CT felvétele
A belső cellaszerkezetet vizsgáltam a darabok metszetén, Zeiss AXIO Imager.M2m típusú
optikai mikroszkóp segítségével. A felvételek elkészítése során 5x-ös nagyítást alkalmaztam. A
7. ábrán látható az üregek méreteinek jelölése. Kiértékelés során az összenyílt cellákat
elválasztottam egymástól. A nagyobb üregek kialakulásának oka, hogy két habosító granulátum
került egymás mellé a fröccsöntés során.

7. ábra: Mikroszkópos vizsgálat eredményei
A felvételen jól elkülönül a héjfal és a mag. A metszet középső területén nő a cellasűrűség. A
héjfal átlagos mérete 1014 µm. A teljes felület tekintetében 25,32% a héjfal által alkotott felület.
Megállapíthatjuk, hogy a habosítás sikeresen végbement és kialakult a várt szendvics szerkezet.
A kép további vizsgálata során lemértem a gázbuborékok méretét, amelyekből a 8. ábrán látható
gyakoriság diagramot készítettem.
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8. ábra Cellaméret gyakoriság az átmérő tartományok függvényében
A kapott diagram alapján megállapítható, hogy a gázbuborékok mérete harang eloszlást mutat.
Ha a kapott eredményeket további osztályokba soroljuk megállapítható, hogy a 50 µm alatti
mérettartományba tartozó gázbuborékok teszik ki a cellák 48,465%-át. Ez a méret a cella
növekedés kezdeti stádiumát mutatja. Ennek oka, hogy az ömledék túl gyorsan szilárdult meg
és nem volt elég ideje és helye, hogy a cellanövekedési folyamat teljes mértékben végbe
menjen. A második csoportban az 50-150 µm közötti tartományban jött létre a cellák 27,5%-a,
ezek magukba foglalják a termékre adott technológiai paraméterek legjellemzőbb átlagos cella
méreteit. A 150-400 µm közötti cellaátmérő tartományban olyan gázbuborékokat találhatunk,
amelyek utónyomás és a szerszámhőmérséklet hatása mellett elhelyezkedésükből adódóan több
hellyel rendelkeztek a kialakuláshoz. A 400 µm feletti üregek létrejötte során több habosító
granulátum egyhelyen, egyidőben kezdte meg a habosítási folyamatot, ennek hatására a cellák
összenőtek és egy nagyobb üreget hoztak létre. Az ilyen cellák 2,86%-ot foglalnak el a teljes
felületből. Ez ugyan alacsony mértékű, mégis komoly feszültséggyűjtőhelyként szolgálnak az
összenyílt cellák az esetleges mechanikai terhelések során.
A vizsgálatok eredményeként összességében megállítható, hogy az általam fejlesztett anyag
alkalmas automatizált sorozatgyártásra, fröccsöntőgépen. A vizsgált próbatestek méret és
tömegeltérése elhanyagolható. Ugyan jelentkezik némi degradáció az anyag felületén, az anyag
belsejében megfelelő cellastruktúra alakul ki a gyártás során. A gyártott belső ajtónyitó-kilincs
fogantyú nagymértékű ellenállóságot mutat a mechanikai igénybevételekkel szemben, ennek
elsődleges oka a 10%-ban felhasznált ütésállóság növelő mesterkeverék, amely nem csupán
megerősítette az anyagot, hanem növelte a héjvastagságot is.
5. Kísérlet építőipari alkalmazásra
Tesztelni kívántam az általam legjobbnak ítélt anyag szigetelőképességét építőipari
szigetelőanyag alkalmazása céljából.
A hőszigetelési vizsgálatok elvégzéséhez egy 100x100x20 mm-es téglatestet állítottam elő. A
gyártás során egy 40 mm széllességű kalodát készítettem, amelyen gázelvezető nyílásokat
alakítottam ki.
Az előállítási kísérletek során többféle habosítószert teszteltem. A fröccsöntési eredmények
alapján legjobbnak ítélt Tracell IM7200-as habosítószer alkalmazása mellett, az anyag
túlhabosodása miatt, nem sikerült téglatest alakú mintát gyártani. Ezért a CT vizsgálatok
eredményeire hivatkozva az ICH AD PE Expansor 0191205 habosítószer alkalmazásával
kísérleteztem. A gyártási kísérlet végeredményeként kijelenthető, hogy a próbatestekben a
megfelelő paraméterek mellett kialakul a habszerkezet, a sajtolásos technológia alkalmazása
mellett is. A próbatest sűrűsége 0,8915 g/cm3, amely jóval alacsonyabb a fröccsöntéssel
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gyártott piskóta próbatestek sűrűségénél. A pozitív eltérés elsősorban a nagyobb térfogatnak és
a technológia megváltoztatásának köszönhető. A nagyobb térfogaton a habosító ágenseknek
lehetősége nyílt a teljes cellaképződési folyamatot véghezvinni, ezzel nőttek a cellaátmérők.
Hatórás teszten esett át az anyag, amelyben 10, 20 és 30°C mellett vizsgáltam meg a hővezetési
tényezőjét. Az általam fejlesztett anyag 10°C-os hőmérsékleten 0,084 W/mK, 20°C-on 0,087
W/mK, 30°C-on pedig 0,090 W/mK hővezetési tényezővel rendelkezik.
A kapott eredményeket összevetettem a jelenlegi forgalomban kapható szigetelésre szánt
műanyaghabokkal. Az eredményekből jól látszik, hogy a habosított rPET nem tudta felvenni a
versenyt a jelenleg értékesített hőszigetelőkkel. A hővezetési tényezője több mint duplája a
jelenleg kapható termékekének. Összeségében megállapítható, hogy az anyagösszetétel
arányával más technológia használata mellett is lehetséges habosított rPET terméket gyártani.
A hőszigetelés vizsgálata során kiderült, hogy a sajtolással gyártott rPET hab minták hővezetési
tényezője nem elég alacsony ahhoz, hogy a szigetelőcikkek piacán keresletet ébresszen.
Az anyag további építőipari alkalmazásának lehetőségeit kívánom kutatásom folytatásaként
feltárni. A magas szilárdsága miatt lehetőséget látok rá, hogy mint épülethatároló
tartószerkezeti funkciót is ellásson, alacsonyabb hőszigetelési érték mellett. Belső falak közötti
szigetelésre és teherbírásra egyaránt alkalmazható lehet.
6. Összegzés
Munkám során célul tűztem ki, hogy az egyre nagyobb mennyiségben keletkező PET palack
hulladékot kémiai habosítással újrahasznosítom oly módon, hogy ne romoljanak a későbbi
reciklálási tulajdonságai. Az elvégzett mérések és a termékgyártást követően megállapítottam,
hogy a rendelkezésre álló kristályosított, kék színű palack regranulátum alkalmas zárt cellás
integrál habszerkezetű termék előállítására. A különböző adalékanyagok megfelelő használatát
követően javítani tudtam az anyag mechanikai igénybevételekkel szembeni ellenállását. Az új
keverék, mind a járműiparban, mind az építőiparban, illetve az ipar számos területén széles
körben felhasználható lehet.
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Absztrakt
Jelen közleményben a Debreceni Egyetem Műszaki Karán (DE MK) tervezett és kivitelezett
prototípus versenyautó soros gerjesztésű egyenáramú motorjának kísérleti és szimulációs
vizsgálatát ismertetjük. A versenyautó 2014 és 2015-ben második és első helyezést ért el a
Magyar Villamos Művek (MVM) által egyetemi csapatoknak szervezett Energia Futamon. A
vizsgálatok kutatásaink fontos részét képezik, mivel a korábban kifejlesztett járműdinamikai
modellünk, és az azon alapuló, MATLAB környezetben létrehozott járműdinamikai
szimulációs programunk egyik kulcs eleme a motor modellezése és szimulációja. Korábban
kísérleti úton meghatároztuk a motor azon műszaki paramétereit, amelyekből a szimuláció
elvégezhető. A jelen publikációban a motoron elvégzett dinamikus tesztméréseket és azok
eredményét ismertetjük. A mérések során különböző terheléseket alkalmaztunk a motor
tengelyén, majd azonos beállítások mellett elvégeztük a szimulációt. Így összehasonlíthattuk a
mért és szimulált értékek, ezáltal ellenőrizve a modellünk, és az arra épülő szimulációs program
helyes működését, valamint a motoron mért műszaki jellemzők pontosságát.
A dinamikus tesztméréseket saját fejlesztésű, elektromos motorok vizsgálatára kifejlesztett
mérőrendszerrel végeztük. Ennek alapja egy elektromos tápegységekkel felszerelt tesztpad,
amelyre a motort rögzítjük, és amelyhez korszerű adatgyűjtő eszközök kapcsolódnak. Az
eszközök alkalmasak a motoron átfolyó áram, a rajta eső feszültség, valamint a fordulatszám és
nyomaték időfüggésének mérésére. A nyomaték mérése forgótengelyes nyomatékmérővel
történik, a fordulatszámot optikai elven mérjük. A mérések során a motor tengelyére különböző
tehetetlenségi nyomatékú tárcsákat helyezünk, majd feszültséget kapcsolunk rá, és a felpörgés
során mérjük a fent említett mennyiségeket. A mért műszaki adatokkal, mint bemenő
paraméterekkel, futtatott járműdinamikai szimulációs program alkalmas a versenyautó
menetdinamikai függvényeinek elemzésére, továbbá egy optimalizációs eljárással kiegészítve,
műszaki adatainak optimalizálására különböző menetdinamikai célokhoz.
Kulcsszavak: Dinamikus tesztmérések, DC motor, szimuláció, MATLAB
1. Bevezetés
A Debreceni Egyetem Műszaki Karán több mint egy évtizedes hagyománya van a különböző
alternatív (elektromos, pneumatikus) hajtású járművek fejlesztésének és kivitelezésének [1, 2,
3], melyekkel hallgatói csapatok különböző hazai és nemzetközi versenyeken indulnak. Ilyenek
például az MVM Energia Futam, a Shell ECO Marathon, vagy a Pneumobil versenyek [4, 5].
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A minél eredményesebb versenyzés érdekében több éve fejlesztünk egy járműdinamikai
modellt, és egy arra épülő szimulációs programot [6, 7], amely a jármű műszaki adataiból
kiszámítja annak menetdinamikai függvényeit, továbbá kiszámíthatók vele az egyes
járműelemek terhelései (pl.: tengelyterhelések) a jármű mozgása során. A programot
felhasználva, és egy optimalizációs eljárással kiegészítve, kiszámíthatók a jármű optimális
műszaki paraméterei (pl. optimális áttétel a hajtásláncban) egy adott menetdinamikai célhoz
(versenycélokhoz). Ezeket a műszaki jellemzőket alkalmazva a járműben, jelentősen nő az
eredményes versenyzés esélye.
2. Szimulációs program
A járműdinamikai modell, és a rá épülő szimulációs program – a fejlesztések jelenlegi szintjén
– egyenes pályán mozgó jármű menetdinamikai függvényeinek előállítására alkalmas. Egy
optimalizációs eljárással kiegészítve, a program közvetve felhasználható a jármű optimális
műszaki paramétereinek meghatározására egy adott menetdinamikai célhoz.
A szokásos menetdinamikai függvények (gyorsulás-, sebesség- és út-idő függvény) mellett a
program képes a talaj által a kerekekre kifejtett tangenciális és normális irányú erők, valamint
tengelyterhelések időfüggésének számítására. Emellett számítható vele a motoron átfolyó áram
erőssége, a motoron eső feszültség, valamint a motor fordulatszáma és nyomatéka az idő
függvényében.
A program a jármű mozgását befolyásoló hatások (tényezők) szinte mindegyikét figyelembe
veszi. Ilyenek például az elektromágneses és dinamikai motorjellemzők (tekercsek ohmos
ellenállása, ön- és kölcsönös induktivitása, a motor tengelyén fellépő csapágy és kefeellenállási
nyomaték), gördülési és légellenállás, a forgó részek tehetetlenségi nyomatékait, a jármű
súlypontjának helye, valamint a kerék és talaj között fellépő súrlódási tényező a kerékcsúszás
(„slip”) függvényében [8, 9, 10, 11].
A program segítségével meghatározhatók azon optimális (pl. a lánchajtást, futóművet, a jármű
súlyeloszlását jellemző) műszaki paraméterek, amelyekkel a kitűzött menetdinamikai célok (pl.
a versenytáv megtétele a legrövidebb idő alatt) elérhetők. Mivel a program egy általános
járműdinamikai modellen alapul, így gyakorlatilag bármelyik általunk készített versenyautó
tervezéséhez,
járműdinamikai
elemzéséhez,
továbbá
műszaki
paramétereinek
optimalizálásához felhasználható [12, 13].
A moduláris fejleszthetőség és jobb áttekinthetőség érdekében a programban a jármű főbb
szerkezeti egységeit külön blokkokba rendeztük, amelyek a következők:
 első futómű,
 hátsó futómű,
 járműfelépítmény,
 motor,
 hajtáslánc.
A járműdinamikai szimulációs program blokkvázlatát az alábbi ábra mutatja:
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1. ábra: A járműdinamikai szimulációs program blokkvázlata (Forrás: Saját szerkesztés)
A blokkok között fellépő erők (függőleges és vízszintes irányú tengelyterhelések) számítása a
járműfelépítmény, valamint az első és hátsó futómű blokkban történik. Emellett a hátsó futómű
blokk feladata a jármű sebességének, gyorsulásának, és a motorterhelésnek (𝑀𝑡𝑒𝑟ℎ ) a
kiszámítása. Mivel a motor terhelését maga a jármű adja, így a motor szimulációs blokk a
járműfelépítményhez tartozó blokk által számolt kimenő adatokat is felhasználja. A kiszámított
terhelő nyomatékot végül a motorhoz tartozó blokk olvassa be, amely kiszámítja a motor
szögsebességét, majd a szögsebesség, a terhelő nyomaték, továbbá az 𝐿𝑎 (𝐼), 𝐿𝑔 (𝐼), 𝐿𝑔𝑎 (𝐼),
𝑀𝑒𝑙𝑙 (𝜔) karakterisztikák, valamint az 𝑅𝑎 és 𝑅𝑔 ellenállások és tápfeszültség (UTÁP) ismeretében
a motor által a járműre kifejtett nyomatékot (𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ). A motor szögsebességből, a láncáttétel
ismeretében, a hajtáslánchoz tartozó blokk kiszámolja a hátsó kerék szögsebességét. A hátsó
kerék szögsebességét a hátsó futóműhöz tartozó blokkba, az 𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 nyomatékát pedig a
járműfelépítményhez tartozó blokkba visszacsatolva zárul a ciklus. A ciklus sokszori
lefuttatásával a program előállítja a motort és járművet jellemző menetdinamikai függvényeket.
A számítások elvégzéséhez a korábban ismertetett, a motort és járművet jellemző műszaki
adatok (bemenő paraméterek) szükségesek. A futtatáshoz szükséges bemenő paraméterek
részletes listája megtalálható a [6] forrásban.
A bemenő paraméterekből a szimulációs program a következő menetdinamikai függvényeket
állítja elő a menetidő függvényében [14]:
 A motoron átfolyó áram erőssége.
 A motor által a járműnek leadott nyomaték.
 A jármű gyorsulása, sebessége és az általa megtett út.
 A talaj által a jármű kerekeire kifejtett tangenciális és normális irányú erők.
 A tangenciális és normál irányú tengelyterhelések.
 A gördülési és csapágy ellenállási nyomatékok.
 A légellenállási erő.
 Kerékcsúszás („slip”).
Az előállítható menetdinamikai függvényekből kiindulva meg tudjuk határozni a jármű
optimális műszaki adatait.
A szimulációs program egyik kulcsfontosságú része a motor szimulációs programblokk, amely
az elektromos motor szimulációját végzi [15, 16, 17]. Ehhez szükséges a motor alapvető
jellemzőinek (tekercsek ohmos ellenállása, dinamikus induktivitása, kefefeszültség, csapágy és
kefeellenállási nyomaték) pontos ismerete. Ezen jellemzők kísérleti meghatározásához
korábban kifejlesztettünk (és jelenleg is továbbfejlesztünk) egy elektromos motorok
tesztelésére alkalmas mérőpadot.
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3. Alkalmazott mérőrendszer és kísérleti eljárás
Az alkalmazott mérőrendszer sematikus rajzát a következő ábra mutatja.
Tachogenerátor

Nyomatékmérő Fordulatszámmérő
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Vizsgált motor
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+

-
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2. ábra: A mérőrendszer sematikus ábrája
Forrás: Saját szerkesztés
A vizsgált motort egy nyomatékmérőn (Kaliber Műszer- és Méréstechnika Kft által
forgalmazott, 7934 típusú forgótengelyes nyomatékmérő) keresztül egy generátorhoz
csatlakoztatjuk, amellyel a motor terhelését változtathatjuk. A motor fordulatszámát,
nyomatékát, a rajta átfolyó áram erősségét feszültségjellekké alakítjuk, és egy NI 9239 típusú
mérésadatgyűjtő kártya segítségével mérjük, amely egy NI USB-9162 USB adapterrel
csatlakoztatható a számítógéphez. A fordulatszám mérése egyaránt történhet tachogenerátorral,
vagy optikai elven.
A szimulációs program teszteléséhez, valamint a motor kísérletileg meghatározott műszaki
jellemzőinek ellenőrzéséhez, tesztméréseket végeztünk. A tesztméréseket korábban rögzített
(lefogott) forgórészű motoron végeztük el (statikus tesztmérések [14, 19]). Ezen mérések esetén
a mért értékek jó egyezést mutattak a szimulált értékekkel. A jelenlegi, dinamikus
tesztméréseknél feszültséget kapcsolunk a motorra, majd az álló helyzetből felpörög. A
tápfeszültséget egy 12 [V]-os, 60 [Ah]-s személygépkocsi akkumulátor biztosítja. A felpörgés
közben mértjük a motoron átfolyó áram erősségét, valamint a motor fordulatszámát az idő
függvényében. A mérést többször elvégezzük, a motor tengelyére különböző tehetetlenségi
nyomatékú tárcsákat (3. ábra) rögzítve.

3. ábra: A méréshez használt acéltárcsák
Forrás: Saját kép
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A 3. ábrán látható tárcsák, valamint a motor tengelyére szerelt bordás hüvely tehetetlenségi
nyomatékait az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat: A méréshez használt tárcsák, és bordás hüvely tehetetlenségi
nyomatékai
Tárcsa

Tehetetlenségi
nyomaték [kg*m2]

Kis tárcsa

0,00151

Nagy tárcsa

0,0688

Bordás hüvely

0,000157

Ezután a szimulációs programban beállítottuk a mérésnél alkalmazott paraméterértékeket
(akkumulátor feszültség, terhelő tehetetlenségi nyomaték, stb.), és lefuttattuk a szimulációt. Ezt
követően a mért és szimulált értékeket összehasonlítottuk.
4. Mérési eredmények
A 4. és 5. ábra a motor felpörgetése során mért fordulatszám- és áramerősség-idő függvényeket
mutatja. Először terhelés nélkül pörgettük fel a motort, majd megismételtük a mérést különböző
tehetetlenségi nyomatékú tárcsákat szerelve a motor tengelyére (1db kis tárcsa, 2db kis tárcsa,
végül 1db nagy tárcsa).
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4. ábra: A mért fordulatszám-idő függvények
Forrás: Saját szerkesztés
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5. ábra: A mért áramerősség-idő függvények
Forrás: Saját szerkesztés
Az ábrákon megfigyelhető, hogy a terhelés növelésével, ugyanazon időtartam alatt kisebb
fordulatra pörög fel a motor, míg az áramerősség esetében a helyzet fordított: a növekvő
terhelés, ugyanazon időtartam alatt nagyobb áramerősség növekedést eredményez.
5. Szimulációs eredmények
5.1 Szimulációs eredmények
A mérések esetében alkalmazott, illetve korábban mért [19] paraméterértékeket – mint bemenő
paramétereket – beállítottuk a szimulációs programban, és lefuttattuk a szimulációt az
alkalmazott különböző terhelő tehetetlenségi nyomatékok alkalmazása esetén.
A 6. és 7. ábra a szimulált fordulatszám- és áramerősség-idő függvényeket mutatja
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6. ábra: A szimulált fordulatszám-idő függvények
Forrás: Saját szerkesztés
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7. ábra: A szimulált áramerősség-idő függvények
Forrás: Saját szerkesztés
6. A mért és szimulált értékek összehasonlítása, következtetések
A 8. és 9. ábra terheletlen esetben (nincs terhelő tehetetlenségi nyomaték a motor tengelyén)
mutatja a mért és szimulált áramerősség- és fordulatszám-idő függvények kapcsolatát.
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8. ábra: A mért és szimulált áramerősség-idő függvények
Forrás: Saját szerkesztés
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9. ábra: A mért és szimulált fordulatszám-idő függvények
Forrás: Saját szerkesztés
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Az ábrákon vázolt terheletlen esetben, valamint, ha a terhelő tehetetlenségi nyomaték kicsi (1
és 2 db kis tárcsa alkalmazása a motor tengelyén), a mért és szimulált értékek jó egyezést
mutatnak. Azonban nagyobb terhelő tehetetlenségi nyomatékok alkalmazásánál az eltérés már
jelentős. Ennek oka még nem ismert, újabb tesztméréseket tervezünk – az új, korszerűbb
nyomatékmérő alkalmazásával –, hogy ezt tisztázzuk.
6. Összefoglalás
A bemutatott kutatómunka során soros gerjesztésű, egyenáramú motoron végeztünk dinamikus
tesztméréseket, majd egyező bemenő paraméterértékek mellett elvégeztük a szimulációt. A
szimulációhoz saját fejlesztésű járműmodellen alapuló szimulációs programot alkalmaztunk.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy terheletlen esetben, valamint, ha a terhelő
tehetetlenségi nyomaték értéke kicsi, a mért és szimulált értékek jó egyezést mutatnak. Azonban
nagyobb terhelő nyomatékok alkalmazásánál az eltérés már jelentős. Ennek oka még nem
ismert, újabb tesztméréseket tervezünk – egy új, korszerűbb nyomatékmérő alkalmazásával –,
hogy ezt tisztázzuk. Emellett tervezzük az akkumulátor belső ellenállásának mérését az átfolyó
áramerősség függvényében. Továbbá a közeljövőben tervezzük más típusú motormodellek
alkalmazását a szimulációs programban, valamint a különböző modellekkel kapott szimulációs
eredmények összehasonlítását.
Köszönetnyilvánítás
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LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEMKÉNT
NYILVÁNTARTOTT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK
JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETE
Tisóczki József
Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, PhD hallgató,
tisoczki.jozsef@phd.uni-obuda.hu
Absztrakt
A biztonságot —különösen napjainkban— nem lehet egy egzakt kifejezéssel definiálni. A
betegbiztonság, mint a biztonság egy területe „széles sávban” értelmezhető komplex fogalom.
Az egyén személyes egészségügyi adatai különleges adatok, melynek biztonságos kezelése,
feldolgozása és tárolása a kibertérben zajló, egyre fokozódó támadások mellett folyamatos
erőpróba. A zökkenőmentes biztonságos betegellátás nyújtása nem egy magától értetődő
szolgáltatás. A gyógyítási folyamatokhoz kapcsolódó adatok rendelkezésre állásának,
bizalmasságának és sértetlenségének biztosítása az idő múlásával, a technológiák fejlődésével
arányosan exponenciálisan növekvő kihívást jelent. Mi biztosítja a kihívásokra adott megfelelő
válaszok alapját? Elsődlegesen a jogszabályi környezet adhat megfelelő fundamentumot.
Röviden ismertetem a létfontosságú rendszerelem, mint fogalom létrejöttének indokoltságát,
meghatározását, a főbb jogi szabályozókat. Különös tekintettel fókuszálok a kiemelten védendő
kritikus infrastruktúrák (KIV) alá tartozó egészségügyi ellátó-rendszerek informatikai
rendszereinek üzemeltetési környezetét és adatvédelmét megalapozó jogszabályokra.
Előadásom aktualitását adja az egyre nagyobb intenzitással megjelenő, mérhető
kibertámadások gyakorlata, valamint az Európai Uniós és nemzeti jogszabályok módosulásai.
Megállapításom, hogy a megalapozott, logikusan felépített, „finomhangolt” jogi környezet
—mely teljesíthető kritériumokat támaszt— pozitívan hat az egészségügyi rendszerelem
biztonságos üzemére, üzleti folyamataira.
Kulcsszavak: kritikus infrastruktúra, létfontosságú rendszerelem, betegbiztonság, különleges
adat, jogszabályi környezet
1. Bevezetés
A kezdeti barlangrajzok, majd az ókorban megjelenő írásformák, mind információkat
hordoztak. Már ekkor megjelent az igény arra, hogy ezekhez az információkhoz csak az arra
jogosultak férhessenek hozzá. A Kumráni-hegység egyik barlangjában egy beduin
kecskepásztor által megtalált holt-tengeri tekercsek titkosírással védettek. Mára egy kivételével
ezek tartalmát megfejtették a kutatók. Napjainkban az igény nem változott a technológia
azonban rengeteget fejlődött az Ókor óta. Az információ, az azt hordozó adat biztonsága. Egy
évtizede Varga Péter János a Hadmérnök folyóiratban megjelent írásában a kritikus információs
infrastruktúrák fogalmát értelmezi. „A kritikus információs infrastruktúra helyzete sem
egyértelmű. Hazánkban ezen infrastruktúrák tulajdonjogát nem az állam gyakorolja, ezért az
állami és a gazdasági élet vezetőinek konszenzusra kell törekedni a biztonság fokozása
érdekében.”[52] Napjainkban egyre inkább az egyik legfőbb nemzetbiztonsági területté lép elő
az információbiztonság. 2017 májusában a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS)
közleménye szerint 19 angliai körzetben, köztük London, Blackburn, Nottingham, Liverpool
és Manchester egyes kórházaiban de az internetes hírek szerint Nagy Britannia 40 különböző
körzetében történt egészségügyi ellátórendszerek informatikai infrastruktúrái elleni célzott
támadássorozat. Az érintett kórházak jelentős részében akadozott a telefonszolgáltatás és a
számítógépes rendszerek működése. Ezekben a kórházakban felfüggesztették a nem sürgősségi
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ellátást igénylő betegek fogadását. Ezen időszakban a Kasperky Lab biztonsági cég a WannaCry
program jelentős aktivitását mérte a világ 74 országában, közel 45 ezer támadást észlelve.
Megállapította, hogy a legtöbb fertőzési kísérlet Oroszországban történt. Több, mint egy
évtizede 2007-ben, hazánkra vonatkoztatva ’Az infokommunikációs biztonsági stratégia’ című
prezentációjában. Dr. Muha Lajos megállapítást tett:”A fejlett országok gyakorlatával
ellentétben, az infokommunikációs biztonság helyzetére hazánkban jellemző, hogy súlya,
kezelése nincs arányban a fontosságával, nincs egységesen alkalmazott módszertan, és nem
kapcsolódik a fő nemzetközi irányokhoz.”[1] A technológia, a miniatürizálás fejlődése az
alkalmazott hardware és szoftware komponenseknél is hatalmas léptékű változásokat
eredményezett. Gondoljunk csak a mobil telefóniára, az internetes hálózatok terjedésére, ezen
eszközöket felhasználók többszöröződésére. Ugyanakkor a használathoz kapcsolódó
fenyegetettségek is exponenciálisan emelkedtek. Az elektronikusan kezelt adatok
megszerzésére, majd az azokkal történő egyéb műveletek végzésére egyre nagyobb
erőforrásokat allokálnak. Ezzel összefüggésben a védelemnek is egyre inkább erődödnie kell,
az infokommunikációs biztonságot mindinkább fókuszba kell helyeznünk. Hazai és nemzetközi
szinten is. Több, mint fél évszázada Gordon E. Moore, az Intel Corporation egyik alapítója egy
gyakorlati megfigyelést tett, melyet az Elektronics Magazine 38. kötetének 8. számában 1965.
április 19-én közölt.[2] Megfigyelését Carver Mead[3] a California Institute of Technology
professzorának köszönhetően Moore törvényként ismerhetjük. A törvény, mely a hardware
erőforrásokra vonatkozott, adaptálható az élelmiszer biztonság, a betegbiztonság és számos más
területre is. Ugyanakkor kérdésként merül fel, hogy a Moore által meghatározott 18 hónapos
ciklusidő a jövőben hogyan fog alakulni, az exponenciális görbe mikor és milyen meredekséget
vesz fel?

1. ábra: Trendek alakulása
Forrás: Saját készítésű ábra
A kérdés egy soron következő tanulmány témája lehet majd. Jelen tanulmányomban azonban a
magyarországi betegellátó intézmények közül a létfontosságú rendszerelemek körébe tartozó
kórházak elektronikus információs rendszereinek jogszabályi környezetét vizsgálom. a A
jogalkotók Dr. Muha megállapítása óta, közel másfél évtized alatt hatályba léptettek több, az
infokommunikációs biztonságot szabályozó „sarkallatos” törvényt, rendeleteket, -melyek az
Alaptörvényen nyugszanak- melyeket azóta már többször is módosítottak. A jogi szabályzás
elengedhetetlen mind nemzetközi, mind pedig hazai színtereken. A jogi környezet adja az
alapot, vezeti az ágazatot, (mint sín a szerelvényt) az infrastruktúrák biztonságos
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üzemeltetéséhez. Alapot képez a biztonságos IT üzemmenetek, üzleti folyamatok
biztosításához. Referátumom a 2019. évi Tavaszi Szél[4] tudományos rendezvényén, a
Debreceni Tudományegyetemen megtartott előadásom írásba foglalása. Előadásomhoz, a
referátum elkészítéséhez szakirodalom kutatásokat végeztem, rendszereztem a hazai és
nemzetközi jogszabályokat, rendeleteket, határozatokat, ajánlásokat és szabványokat. A
kritikus ifrastruktúrák védelmének hazai szabályozását korábban már több szerző is
feldolgozta. Dely Péter írt „A kritikus infrastruktúra védelmének hazai jogszabályi környezete
címmel”[49], illetve korábban jelent meg Sági Gábor írása, ”Kritikus infrastruktúrák védelme
a hazai szabályozás és a framework for improving critical infrastructura cybersecurity
figyelembevételével”[50]. Rajnai Zoltán, Fregan Beatrix „Kritikus infrastruktúrák védelme
(Jogi szabályozás)” címmel adott összefoglaló írást 2016-ban a létfontosságú infrastruktúrák
védelméről (CIP)[51] a XXI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakán, Kolozsvárott.
A következő fogalmakat a szakirodalomban több féle metodika alapján értelmezi, magyarázza.
Írásomban nem kívánok összehasonlításokat tenni a különböző megfogalmazások között, ezt
disszertációmban fogom közzétenni. Ugyanakkor röviden célszerűnek tartom ismertetni a főbb
kifejezések egy lehetséges értelmezését, melyet a témához kapcsolódó nézőpontból közelítek
meg. Amikor egy rendszerről beszélünk, akkor egy egzakt módon behatárolt egységet értünk
rendszer alatt, annak minden fizikai és virtuális alkotóelemével, entitásaival egyetemben,
beleértve a rendszerelemek közötti kapcsolódásokat és interakciókat, output szolgáltatásokat is.
Infrastruktúra alatt több rendszer, definiált szabályok szerint, interfészeken keresztül
egymáshoz történő illesztését, azok együttes üzemét értjük. Kritikus infrastruktúrák azok az
infrastruktúrák, amelyek bármi nemű meghibásodása, esetleges megsemmisülése súlyos
hatással van a nemzet vagy nemzetek biztonságára, a környezetre, a közegészségügyre, az
állam, egyes kormányok hatékony működésére. A létfontosságú rendszerelem kifejezés
jelentésében, tartalmában megegyezik a kritikus infrastruktúra kifejezéssel, a 2012. évi CLXVI.
törvény (Lrtv.) és a kapcsolódó 65/2013 (III. 8.) kormányrendelet vezette be. Létfontosságú
rendszerelem kifejezés alatt az Lrtv. 1-3. mellékletében meghatározott ágazatok valamelyikébe
tartozó eszközt, létesítményt vagy egy rendszer olyan rendszerelemét étjük, amely
elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához és amelynek kiesése e
feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna. Így pl.: az
egészségügyi ágazat. Nemzeti létfontosságú rendszerelem: az Lrtv. alapján kijelölt olyan
létfontosságú rendszerelem, amelynek kiesése a létfontosságú társadalmi feladatok folyamatos
ellátásának hiánya miatt jelentős hatást gyakorolna Magyarországra. Az egészségügyi
informatika fogalmának meghatározásakor M.F. Collen definícióját idézem: „Az egészségügyi
informatika a számítógépek, a kommunikáció, az informatika és az információs rendszerek
alkalmazása az egészségügy minden területén. A betegellátásban, az egészségügyi képzésben,
valamint az orvosi kutatásokban.”[5] Mit értünk biztonság alatt? Amennyiben lehet egy
fogalmat számtalan nézőpontból közelíteni és definiálni, —márpedig lehet és kell is— akkor e
fogalommal ezt több tízszer megtették már. Dr. Virányi Gergely szerint a biztonság definíciója:
„Eszme és megvalósítani remélt állapot” … „a biztonságban kiteljesedhet a természet, az egyén,
a csoportok és az Emberiség léte.”[6] Hálózati és információs rendszer: az elektronikus
hírközlésről szóló törvényben meghatározott elektronikus hírközlő hálózat, illetve minden
olyan eszköz vagy egymással összekapcsolt vagy kapcsolatban álló eszközök csoportja,
amelyek közül egy vagy több valamely program alapján digitális adatok automatizált kezelését
végzi; vagy ezek működése, használata, védelme és karbantartása céljából tárolt, kezelt,
visszakeresett vagy továbbított digitális adatok. A kibertér globálisan összekapcsolt,
decentralizált, folyamatosan változó elektronikus információs rendszerek, valamint ezen
rendszereken keresztül adatok és információk formájában megjelenő társadalmi és gazdasági
folyamatok együttesét jelenti. Magyarország kibertere a globális kibertér elektronikus
információs rendszereinek azon része, amely Magyarországon található, valamint a globális
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kibertér elektronikus rendszerein keresztül adatok és információk formájában megjelenő
társadalmi és gazdasági folyamatok közül azok, amelyek Magyarországon történnek vagy
Magyarországra irányulnak, illetve amelyekben Magyarország érintett. A kiberbiztonság a
számítógépek, elektronikus kommunikációs rendszerek és szolgáltatások, valamint a vezetékes
és elektronikus kommunikáció sérülésének megelőzése, védelme és visszaállítása a bennük
található információkkal együtt, továbbá a rendelkezésre állás, az integritás, a bizalmasság, a
letagadhatatlanság és a hitelesítés biztosítása. [7] A betegbiztonság a betegek károsodásának
megelőzése.[8] Egzakt, nagyon rövid megfogalmazás. Ennek a megelőzésnek aktív részese az
egészségügyi ellátó rendszer egyik támogató területe, az informatikai szakmaterület is.
2. Fenyegetettségek és kihívások
Fenyegetettség alatt az adott rendszer kockázatelemzése során feltárt valamely cselekvéssel
járó veszélyt, veszteségi lehetőséget értjük. Fenyegetettség és kockázat egyenes arányban áll
egymással.
…”A kockázat (rizikó, riszk – mint reszkíroz) matematikai értelmezése a következő:
R= W x K,

(1)

ahol W a bekövetkezés valószínűsége, K pedig a következmény súlyossága.”… [9]
A kockázatok elemzése során a fenyegetettségek minden esetben az adatra vonatkoznak, az adat
helyezkedik el a fókuszban. A kihívásokat az egészségügyi szektor létfontosságú
rendszerelemei körébe tartozó egészségügyi intézmények elektronikus rendszereikben tárolt
adatainak védelme jelenti. A kockázatokra minden esetben törvényes és kockázatarányos
hatékony válaszokat, megoldásokat kell keresni.
A fenyegetettségeket négy fő kategóriába sorolom (lásd 2.ábra).

2. ábra: Informatikai infrastruktúrák fenyegetettségei
Forrás: Saját készítésű ábra
a.) A hardware és software elemek tervezési, gyártási és előállítási folyamataihoz köthető
kockázatok,
b.) A telepítés és üzemeltetés során felmerülő fenyegetettségek,
c.) Környezeti tényezők okozta kockázatok,
d.) Szándékolt külső beavatkozások,
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A fenyegetettség, információ és adat a kezdetektől, mindig ’kéz a kézben együtt jártak’. A
szakirodalom feltáró kutatása során találtam rá Dr. Muha ábrájára, mely látványosan szemlélteti
és fogja egységbe az adatra irányuló összes kockázati elemet (lásd 3. ábra). Napjainkra
megvalósult egy olyan uniós és hazai jogszabályi környezet, mely a 2. és 3. ábrákban látható
minden kockázatra egzakt szabályrendszert állít vagy ajánlásokat fogalmaz meg.

3. ábra: Az adatra irányuló lehetséges kockázati tényezők [10]
Forrás: Dr. Muha Lajos, informatikai biztonság
Ágazati, szervezeti szinten minden munkavállalónak ismernie kell a munkafolyamatára
vonatkozó, esetlegesen előforduló kockázatokat, az azok megjelenésekor adható válaszokat.
Ezeket szabályzatokba és eljárásrendekbe kell foglalnunk, a munkavállalókkal ezeket meg kell
ismertetnünk. Emellett meghatározott időszakokban az informatikai biztonsági tudatossági
szint emelését célzó képzéseket kell tartanunk. Szabályzatainkat, eljárásrendjeinket
időszakosan felül kell bírálnunk, visszacsatolási lépések (feedback) beiktatásával azokat
módosítanunk kell.
3.

Jogszabályok hálójában

A digitális közszolgáltatások Magyarországon továbbra is a digitális gazdaság és társadalom
legnagyobb kihívást jelentő területei közé tartoznak. Az EU országai közül Magyarország a 23.
helyet foglalja el az adatok közigazgatási rendszerek közötti kezelésének területén. Ezt a 23.
helyet foglalja el Magyarország a szolgáltatások kiépítettsége tekintetében is. 2017-ben az
e-kormányzati szolgáltatások felhasználóinak aránya 45%-os volt. Ezzel szemben az uniós
átlag 58%.[11] A nyílt hozzáférésű adatok tekintetében Magyarország javította eredményét, de
még mindig nem tudta felszámolni az EU-val szembeni lemaradását. Egy 2017 márciusában
történt felmérés alapján az elektronikus egészségügyi szolgáltatások használata is alacsony
szinten állt. 2017-ben indult a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSzB). A

163

szolgáltatás hivatott biztosítani a szolgáltatásközpontú és szabványosított kapcsolatot az
alapvető nyilvántartások és a különböző egyedi közigazgatási információs rendszerek között.
2018 januárjában bővítésre került az önkormányzati ASP rendszer a helyi önkormányzatok
körében, így napjainkra a magyar önkormányzatok 93%-a részére nyújt szolgáltatásokat.
Felhasználói oldalon a korábbi Java-alapú űrlapokat (ÁNYK) fokozatosan cserélik le
felhasználóbarát online űrlapok alkalmazásával. 2018 januárjában indult az új személyre
szabott ügyintézési felület (SZÜF), ez lesz az új ún. ’egyablakos’ ügyintézési portál. Az
elektronikus ügyintézésről szóló törvény értelmében az e- kormányzati szolgáltatásokat nyújtó
összes közigazgatási szerv köteles lesz szolgáltatásait a SZÜF portálon kiajánlani. Szintén 2018
januárjában indult a vállalkozások új digitális postai szolgáltatása a ’Cégkapu’ is.[11]

4. ábra: Digitális közszolgáltatások arányai [11]
Forrás: DESI országjelentés 2018
Az egészségügyi elektronikus szolgáltatások területén 2017 novemberétől bevezetésre került
egy új országos platform, melynek elnevezése Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lett
(EESZT). Használata 2017 november 01-től kötelező minden gyógyszertár, háziorvos, állami
fenntartású
fekvőés
járóbeteg
ellátó
egészségügyi
intézmény
számára.
2018. novembertől bekapcsolták az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) és a magán
egészségügyi ellátókat is a kötelező platform használatába. Ez a platform kezeli az elektronikus
recepteket, beteg életutakra vonatkozó adattartalmakat. Orvos-szakmai oldalról történő
hozzáférése kétszintű azonosítást követően valósulhat meg. Az EESZT fejlesztése
folyamatosan zajlik. Tervezik a korábbi évekre történő adatfelvitelt, adatmigrációt. Ágazati
szinten szeretnének egy ún. standardizációs folyamat keretében egységes felépítésű űrlapokat
bevezetni. Az OMSZ már 2018 őszétől használja az elektronikus „Esetlapot” tevékenysége
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végzése során, a beteg kórház részére történő átadásakor. Tervezik a mobil eszközökre történő
applikációk bevezetését is ún. „MobilGateWay” elnevezéssel. Ennek bevezetése a mobil
adatelérést és adatkezelést hivatott segíteni. Óriási jelentőségű lesz a jelenleg kialakítás és
bevezetés alatt álló Telemedicina (DKTK) rendszer. Ez a távdiagnosztikát, távleletezést lesz
hivatott segíteni. Különféle speciális egészségügyi nyilvántartások a regiszterek. Ezek EESZTbe történő integrálása jelenleg a tervezés fázisában tart, illetve egy-két regiszter on-line
használható. Jogszabályokkal körülbástyázott, jól felépített módon történő egészségügyi
adatgyűjtés és tárolás, felhasználva a BigData elemzés eszközrendszerét, az egészségpolitikai
döntéshozók és az egészségügyi ellátók részére döntéseket magalapozó és ellátást támogató
információkat lesz képes szolgáltatni. Napjainkban kialakítás és bevezetés alatt áll a védőnői
elektronikus információs rendszer, mely képes lesz a várandós és gyermek-egészségügyi
kiskönyv, gyermek védőoltási napló kezelésére. A 2011.évi CXII. törvény alapján az
egészségügyi adatok különleges személyes adatoknak minősülnek. Ezek kezeléséről és
védelméről kell gondoskodnunk. Meg kell felelnünk a rendelkezésre állás, a bizalmasság és a
sértetlenség hármasának követelmény rendszerének. Ugyanakkor 2018. évi adatok szerint
Magyarországon az adatok beviteléhez és feldolgozásához használt infrastruktúrák egyes
építőelemei a számítógépek, munkaállomások 14,1 %, fertőzött. Világviszonylatban az átlag
7,8 %, míg Németországban 2,9 %, Franciaországban 5,5 %, Horvátországban 10,2 %,
Szlovákiában 7,6 % ez az arány.[12] Az egyre inkább megjelenő hazai egészségügyi ellátókat
érintő fenyegetettség egyre nagyobb figyelmet kap. 2018. szeptember 21-én K/1583 számon
írásbeli országgyűlési képviselői kérdés érkezett az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető
miniszterhez, „Zsarolóvírus veszélyezteti a hazai kórházakat?” tárgyban.[13] A kérdésre adott
választ az EMMI Parlamenti Államtitkára válaszolta meg.[48]
2001. szeptember 11-ét követően a terrorizmus elleni világméretű intézkedéssorozat újabb
lökést adott a kibertér védelmét segítő jogi keretrendszerek kialakítására. Az USA
Kongresszusa is ekkor fogadta el a PATRIOT Actet, melynek célja a jövőbeli
terrorcselekmények megelőzése és kivédése volt.[47] Vizsgálatom keretében kísérletet tettem
a hazai és nemzetközi jogi keretrendszer, szabályzók feltérképezésére. Azokat a jogszabályokat,
rendeleteket, ajánlásokat, határozatokat, szabványokat, vizsgáltam, melyek valamilyen módon
kapcsolódnak a hazai egészségügyi ellátáshoz. Vizsgálatomban „csak” az ezredfordulótól
napjainkig az egészségügyi kritikus infrastruktúrákra vonatkozó szabályrendszert tekintettem
át. A jogi környezet feltérképezését követően nemzetközi és hazai viszonylatban egy rendkívül
szövevényes kapcsolati hálót tudok megrajzolni, melyet egy ún. „MindMap”-on ábrázoltam.
(lásd 4. ábra)
3.1. Európai Uniós jogi szabályok
Az alfejezetben kronológiai bontásban fogom bemutatni a XXI. század kezdetétől napjainkig
terjedő Európai Uniós jogi szabályozókat. Ezek szolgáltatják az alapot az
EU-s és hazai Létfontosságú Infrastruktúrák jogi környezetéhez. A kritikus infrastruktúrák
(KIV) meghatározó tulajdonságait öt jelentős függőség-hatás csoportba sorolhatjuk. Az uniós
ajánlásoknak és rendeleteknek (természetesen a hazaiaknak is) ezekre a kockázatokra kell
szabályzókat alkotni. Ezek a csoportok az interdependencia, az egymástól való kölcsönös
függés, az összekapcsoltságból adódó „leggyengébb láncszem”, a „rész-egész” elvek
érvényesülése, a „dominó hatás” bekövetkezésének lehetősége, az informatika általi
vezéreltség, valamint az egyedi jellegű üzemeltetés. A kritikus infrastruktúra kifejezés az
Egyesült Államokban a PDD-63 elnöki irányelvben jelent meg először 1998-ban, majd törvényi
szintre 2001-ben, a Patriot Act törvényben emelkedett. A jogalkotói folyamat felgyorsulását
hozta, 2001 szeptember 1-i események. Az EU-ban is kezelendő, valós probléma miatt, az EU
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is megalkotta azt a jogi keretrendszert, mellyel rendezni kívánta a KIV fenyegetettségeihez
kapcsolódó feladatokat, folyamatokat. Számos jogi aktus következett.

5. ábra: Nemzetközi és hazai jogi környezet ’hálója’
Forrás: Saját készítésű ábra (2019)
—2004. június 17–18-án az Európai Tanács átfogó stratégia kidolgozására kérte fel a
Bizottságot a létfontosságú infrastruktúrák védelmének javítása céljából. Válaszul a Bizottság
2004. október 20-án közleményt adott ki „A létfontosságú infrastruktúrák védelme a
terrorizmus elleni küzdelemben” címmel.[14] Ebben a stratégiában arra tettek javaslatokat,
hogyan lehetne a megelőzés, felkészültség és reagáló képesség európai dimenzióját javítani a
kritikus infrastruktúrákat érintő terrortámadások esetén.
—2005 november 17-én került sor a Zöld Könyv[15] kiadására, A létfontosságú infrastruktúrák
védelmének európai programjáról. A Zöld Könyv elsődleges célkitűzése, hogy nagyszámú
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résztvevő bevonásával visszajelzéseket kapjon az EPCIP (European Programme for Critical
Infrastructure Protection) lehetséges megközelítési irányairól. A létfontosságú infrastruktúrák
hatékony védelme megköveteli valamennyi érintett fél – az infrastruktúrák tulajdonosai és
üzemeltetői, a hatóságok, szakmai szervek és ágazati szövetségek – közötti kommunikációt,
összehangolásukat és együttműködésüket nemzeti és uniós szinten egyaránt, úgy, hogy közben
együttműködnek valamennyi kormányzati szinttel és a nyilvánossággal. A Zöld Könyv
megfogalmazza, hogy a Bizottság hogyan kíván választ adni a Tanácsnak az EPCIP és a CIWIN
(Critical Infrastructure Warning Information Network) felállítására vonatkozó felkérésére, mely
a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai program kidolgozását célzó
konzultációs eljárás második szakaszát képezi. A Bizottság a Zöld Könyv kiadásával remélte,
hogy konkrét visszajelzéseket fog kapni az dokumentumban körvonalazott megközelítési
lehetőségeket illetően.
—2008 december 8. A Tanács 2008/114/EK irányelve az európai kritikus infrastruktúrák
azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről.
[16] Az irányelv rendelkezik a ECI-k (Európai kritikus Infrastruktúrák) kijelöléséről, valamint
meghatározza, hogy „Elsőbbséget kell biztosítani az IKT ágazatának.” Rendelkezik még az 5.
cikkben az Üzemeltetői biztonsági tervről, a 6. cikkben Biztonsági összekötő tisztviselő
kijelöléséről, valamint jelentéstételi kötelezettségről, kapcsolattartó pontokról, felülvizsgálatról
és végrehajtásról is.
—2011. március 9-én került elfogadásra, Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU
irányelve a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről. [17]
Az irányelv rendelkezik az E-egészségügyről és az egészségügyi technológiák értékelésére
vonatkozó együttműködésről a 14. és 15. cikkekben.
—2014 április 10. Zöld Könyv a mobil egészségügyről („m-egészségügyről”)[18] Az elöregedő
lakosság és a krónikus betegségekben szenvedők arányának növekedése egyre jobban
megterheli az uniós egészségügyi rendszereket, ennek nyomán pedig nő a kórházi ápolás,
valamint a folyamatos gondozás-ápolás aránya, és meredeken emelkednek az egészségügyi
ellátás költségei. Az m-egészségügy (mobil egészségügy) az egyik olyan eszközrendszer, mely
hozzájárulhat az uniós tagállamok fenntartható egészségügyi rendszereinek biztosításához, a
hatékonyabb egészségügyi ellátáshoz. A világpiacon jelenleg több mint 97 000 m-egészségügyi
alkalmazás érhető el különböző platformokon. Változatosságuk következtében a
fogyasztóknak, a betegeknek vagy az egészségügyi szakembereknek nehéz kiválasztaniuk a
legmegfelelőbb m-egészségügyi megoldást vagy alkalmazást a betegbiztonság és az adatok
átláthatósága
tekintetében.
A
Zöld
Könyv
célja
— amint azt a 2012–2020 közötti időszakra szóló elektronikus egészségügyi cselekvési terv
megfogalmazta — az érdekeltek széles körét összefogó konzultáció indítása, amely az
m-egészségügy alkalmazását nehezítő akadályokra, valamint kapcsolódó kérdésekre fókuszál.
Így hozzájárul a m-egészségügyben rejlő potenciál kiaknázásához vezető megfelelő módszerek
meghatározásához. A Zöld Könyv megvizsgálja a m-egészségügyben rejlő potenciálokat és
technológiai szempontokat, majd bemutatja azokat a témákat, melyek tekintetében az érdekelt
felek
meglátásai
szükségesek.
Azt
is
feltárja,
hogy
a
m-egészségügyben milyen lehetőségek rejlenek a betegek egészségének és jóllétének
megőrzésére és javítására, valamint pozíciójuk erősítésére.
—2016. július 6-án került elfogadásra: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148
irányelve a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen
magas szintjét biztosító intézkedésekről.[20] Az irányelv (NIS irányelv) az első közösségi
szintű szabályozás az információbiztonság területén, mely kötelezően és geopolitikai alapon
határoz meg szabályokat és kötelező együttműködést egyes intézmények számára. A NIS
irányelv előírja az EU-tagállamok számára a rendelkezéseivel harmonizáló stratégiaalkotási
kötelezettséget. A 23. cikk felülvizsgálatról rendelkezik. E szerint a Bizottságnak 2019. május
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9-ig jelentést kellett benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékelték
a tagállamok által az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők azonosítása során alkalmazott
megközelítés következetességét. A Bizottság ezentúl is rendszeresen felülvizsgálja az irányelv
működését, és jelentést tesz arról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az irányelv II.
mellékletében került megnevezésre az Egészségügyi ágazat. Alágazatként az egészségügyi
ellátó létesítmények, mint kiemelten védendő kritikus infrastruktúra elemek. A szervezet típusa
szempontjából pedig úgy rendelkezik, hogy: „egészségügyi szolgáltató” minden olyan
természetes vagy jogi személy, vagy bármely más jogalany, aki vagy amely jogszerűen nyújt
egészségügyi ellátást egy tagállam területén.[20]
—2018. május 25-től kötelező érvényű szabályozás Az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) a GDPR. (General Data Protection
Regulation).[19] A gyors technológiai fejlődés és a globalizáció új kihívások elé állította a
személyes adatok kezelését, védelmét. A személyes adatok gyűjtése és megosztása jelentős
mértékben megnőtt. Az emberek egyre nagyobb mértékben hoznak nyilvánosságra és tesznek
globális szinten elérhetővé személyes adatokat. A technológia hatalmas mértékű fejlődése, a
közösségi hálózatok használata, stb. minden eddiginél nagyobb mértékben teszi lehetővé a
vállalkozások, közhatalmi szervek, szervezetek számára a személyes adatok felhasználását. A
szabályozás a természetes személyek adatkezeléséről, az azzal összefüggő védelemről szóló
rendelkezés.
—2018. október 23-án került elfogadásra Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725
rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek,
hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről.[21]
3.2. Nemzeti jogi szabályozás
A XXI. században az európai uniós jogalkotó testületek által meghozott főbb szabályozók
felsorolását követően a hazai jogi környezetet tekintem át. Magyarország egyike a 28
tagállamnak, részese a globális fenyegetéseknek, mely az infokommunikációs technológiai
robbanás egyik sajátos, sajnálatos velejárója. A kockázatok a hazai egészségügyi informatikai
rendszereket, a bennük tárolt adatok feldolgozását és tárolását is érinti. Az EU Bizottsági
közleményben és a Zöld Könyvben nevesített kritikus infrastruktúrák fogalma helyett a
létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott 65/2013 (III. 8.)
kormányrendelet létfontosságú rendszerelem kifejezést használ. Az új fogalom lényegében és
tartalmában a régivel azonos. A legutóbb elfogadott adatvédelemmel kapcsolatos
jogharmonizációt biztosító nemzeti törvényünk a 2019. évi XXXIV. törvény, az európai unió
adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról.
—2008-ban került elfogadásra a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló
2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat.[22] A Kormány a Kritikus Infrastruktúra Védelem
Európai Programjára tekintettel, a különböző ágazati feladat- és hatáskörbe tartozó kritikus
infrastruktúravédelmi tevékenységek közös keretrendszerbe foglalásáról, ágazatközi
összehangolásáról határozott. Határidőket és felelősöket jelölt meg. Hazai szinten is nevesítette
az egészségügyet, mint kritikus infrastruktúra ágazatot. Alágazatokat definiált, mint kórházi
ellátás, mentés irányítás, egészségügyi tartalékok és vérkészletek, magas biztonsági szintű
biológiai laboratóriumok, egészségbiztosítás.
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—2010-ben került kihirdetésre a 1249/2010. (XI. 19.) Korm. határozat az európai kritikus
infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének
értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés
érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról.[23] A kormány határozat rögzíti az EU
irányelvek kormányzati feladatait. Felelősöket és határidőket határoz meg.
—2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról.[24] A törvény rögzíti Magyarország területére vonatkozóan a
katasztrófahelyzetek megelőzésére vonatkozó szabályokat, rendelkezik a védekezés
irányításáról, a különböző szintek vezetőiről és feladatköreikről. Meghatározza a veszélyes
anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat. Rendelkezik a polgári védelmi szervezetek
működéséről és kötelezettségeikről. Meghatározza az előbbiekhez kapcsolódó
adatszolgáltatásokat, adatkezeléseket, valamint kitér a felkészülés és a védekezés költségeinek
megtérítésére és fedezetére is. Definiálja a készenléti járművekkel történő képfelvétel,
hangfelvétel, valamint a kép- és hangfelvétel szabályait.
—2011-ben került kiadásra a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról.[25] A rendelet meghatározza a katasztrófavédelmi tevékenységek irányítóinak
feladatait, rendelkezik a költségek elszámolhatóságáról, kockázatbecslésről, veszélyelhárítási
tervek készítéséről. Magában foglalja a lakosságvédelemmel összefüggő feladatokat,
teendőket. Rendelkezik a kitelepítésről, kimenekítésről és befogadásról, valamint a
visszatelepítésről. Szól a kitelepített területek védelméről és az önkéntes mentőszolgálatokról.
Meghatározza a katasztrófavédelmi feladatok ellátásához szükséges földmérési, térképészeti
alapadatok kezelését.
—2012. november 12-én törvényt fogadott el az Országgyűlés. Előkészítését a BM OKF
végezte, előterjesztője a Belügyminisztérium volt. Az elfogadott törvény kiemelkedik a
jogszabályok köréből. A 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről [26] rendelkezik. E törvény 2. melléklete
tartalmazza az egészségügyi ágazatban megtalálható létfontosságú rendszerelemek
kijelöléséről szóló részt.
—2013. márciusában végrehajtási rendelet került kiadásra: A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról.[27] A kormányrendelet rendelkezik a létfontosságú
rendszerelemmé történő kijelölésről, valamint a kijelölés visszavonásának szabályairól hazai és
uniós létfontosságú rendszerelem esetén. Meghatározza a biztonsági összekötő személy
feltételrendszerét. Szól az üzemeltetési biztonsági tervről és horizontális kritériumokról.
—2013. március 23-tól hatályos 1139/2013. (III. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti
Kiberbiztonsági Stratégiájáról. A „stratégia célja, hogy az Alaptörvény elveivel összhangban,
az értékek és érdekek számbavétele, valamint a kibertér biztonsági környezetének elemzése
alapján meghatározza azon nemzeti célokat, stratégiai irányokat, feladatokat és átfogó
kormányzati eszközöket, amelyek alapján Magyarország érvényesíteni tudja nemzeti érdekeit
a globális kibertér részét képező magyar kibertérben is.”[28]
—2013 december: 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes rendvédelmi szervek
létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.
13.) Korm. rendelet módosításáról.[29] A kormányrendelet meghatározza a rendvédelmi
szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosítását, kijelölését és védelmét.
—2013. július 1-től hatályos a 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról.[30] A törvény meghatározza az alapvető elektronikus
információbiztonsági követelményeket. Rendelkezik az elektronikus információs rendszerek
biztonsági osztályba sorolásáról, az elektronikus információs rendszerrel rendelkező
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szervezetek biztonsági szintjéről. Meghatározza a törvény hatálya alá tartozó szervezetek
elektronikus információs rendszereik védelmét biztosító kötelezettségeit, szól a biztonsági
felügyeletről. Információbiztonsági felügyelő kijelöléséről rendelkezik. Bennfoglalja az
eseménykezelő központokról, sérülékenységvizsgálatról, kormányzati koordinációról,
adatvédelmi rendelkezésekről szóló részeket. A IV. fejezet az oktatás-képzés, kutatásfejlesztésről szól.[30] Az Országgyűlés két év tapasztalata alapján felülvizsgálta, majd az állami
és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény elfogadásával módosította az
információbiztonsági törvényt, mely 2015. július 16-án lépett hatályba. 2019. január 01-től
ismét módosulás következett be. (Lásd alább a 2018. évi CXXI. törvény és 37/2018. (XII. 28.)
BM rendeleteket.)
—2013. október 22-től hatályos a 26/2013. (X.21.) KIM rendelet,[53] mely az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott
vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és
továbbképzésének szabályairól rendelkezik.
—Magyarország kormánya 2014-ben elfogadta a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát.
Ennek négy alappillérét fogalmazta meg, mely a teljes hazai digitális környezet fejlesztését
célozza. A fejlesztés területei (alappillérek): A digitális infrastruktúra, A digitális gazdaság, A
digitális állam és A digitális készségek. E Stratégia a 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet
stratégiaalkotásra irányadó rendelkezései alapján szakpolitikai stratégiának minősül. Az
egészségügyi ágazat a digitális ökoszisztéma részegysége.[31]
—2014. decemberben kerül kiadásra a hazai Zöld Könyv az infokommunikációs szektor 20142020 közötti fejlesztési irányairól. A Nemzeti fejlesztési Minisztérium hatásvizsgálatok és
stratégiák elkészítését valósította és jelentette meg.[32]
—A 2015 július 16-tól hatályos 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott
technológiai, biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá
a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről,[33]
definiálja az információbiztonsági törvény gyakorlati tennivalóit.
—2015 július: 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet a kormányzati eseménykezelő központ és
az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események
kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat
lefolytatásának szabályairól. A kormányrendelet az értelmező rendelkezéseken túlmenően
meghatározta a kormányzati eseménykezelő központ feladat- és hatáskörét, rendelkezett a
biztonsági
események
kezelésének,
műszaki
vizsgálatának
szabályairól,
a
sérülékenységvizsgálatról és a hálózatbiztonsági tevékenységgel összefüggő szabályokról.[34]
A rendeletet a 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 33. §-a hatályon kívül helyezte 2019. január
1. napjával.
—2015 július: 187/2015. (VII.13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek
biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és
hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról.[35] A
rendelet szól az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó
hatóságról, a hatósági eljárásra vonatkozó általános rendelkezésekről, a hatóság feladatairól,
regisztrációs eljárásról és hatósági nyilvántartásba vételről. Rendelkezik az érintett szervezeti
egység kötelezettségeiről, az ellenőrzési tervről, az információbiztonsági felügyelőről és az
egyes jogszabálysértések esetében kiszabható bírság mértékéről is.
—2015 szeptemberében került kiadásra a 246/2015. (IX. 8.) Korm. Rendelet az egészségügyi
létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről.[36] A
jogszabály rendelkezik az ágazati kijelölő hatóságról. Szól a nemzeti létfontosságú
rendszerelemek egészségügyi alágazat kritériumairól, valamint az európai létfontosságú
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rendszerelemek egészségügyi alágazat kritériumairól is. Meghatározza a létfontosságú
rendszerelemek azonosítási eljárását. Rendelkezik a biztonsági összekötő személyére
vonatkozó szabályokról. Nevesíti a létfontosságú rendszerelemek Üzemeltetői Biztonsági
Terveire (ÜBT) vonatkozó különleges szabályokat. Hatályos: 2015. november 25-től.
—2015 december: Megjelenik a 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat az internetről és a
digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a
Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról.[37] A kormányhatározat számos
feladatot, felelőst és határidőt szabott meg a Digitális Jólét Programjának megalapozása
érdekében.
—2017 július: 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia
(NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, (DJP2.0) azaz a
Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017–2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a
digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről.[38] A
Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégia célja, hogy a különböző digitális eszközök (pl. okos
órák, okos egészségügyi betegmonitoring eszközök, IoT eszközök, stb.), valamint
szolgáltatások minél nagyobb mértékben járuljanak hozzá a polgárok jólétének, egészségi
állapotának javításához, illetve egészségük megőrzéséhez és fejlesztéséhez, a betegségek
megelőzéséhez. A DJP2.0 keretében elkészül Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési
Stratégiája (DEFS), amely elsősorban a polgárok egészség-nyereségét helyezi a középpontba.
Számos feladat, felelős és határidő is kijelölésre került a határozatban.
—2017-ben megalkotott kormányrendelet, mely 2018. május 10-től volt hatályos, a 410/2017.
(XII.15.) kormányrendelet.[39] Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek
biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló,
2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálta. Hatályon kívül helyezte a 270/2018. (XII.20.) Korm. rendelet 14§. Hatálytalan: 2019.
január 1-től.
—2018-ban került kiadásra a 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről
és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről.[40] A rendelet nem alkalmazható arra
a bejelentés-köteles szolgáltatóra, amely kijelölt európai vagy nemzeti létfontosságú
rendszerelem. Egyes egészségügyi intézmények WAN kapcsolatainak kiszolgálását biztosító
vállalkozások érintettsége miatt azonban szükségét éreztem a rendelet itt történő megemlítését.
Ez meghatározza a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók elektronikus és információs
rendszereinek biztonságára vonatkozó alapvető követelményeket, a jelentős biztonsági
eseményekkel és azok bejelentésével összefüggő szabályokat. Rendelkezik a
jogkövetkezményekről és az egyes jogszabálysértések esetében kiszabható bírságok mértékéről
is.
—Szintén 2018-ban került elfogadásra és kiadásra a 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az
eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események
kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának
szabályairól.[41] A kormányrendelet meghatározza a bejelentési kötelezettségek eseteit,
kezelésület és műszaki vizsgálatainak szabályrendszerét. Rendelkezik a sérülékenység
vizsgálatról. A rendelet 2019 január 1-től hatályos.
—2018-ban a Kormány 1233/2018. (IV. 25.) Korm. határozata[42] a nemzetgazdasági
miniszteren keresztül, a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban
egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelv átültetésével kapcsolatos
feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról rendelkezik.
—2019 április 1-i ülésnapján fogadta el az Országgyűlés az Európai Unió adatvédelmi
reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV.
törvényt. Kihirdetése 2019.04.11-én történt, a módosítások 2019.04.26-án léptek hatályba. A
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törvény a 2010.évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát veszti 2019. május 14. napjával.
Alapvető célkitűzés a GDPR végrehajtásához szükséges koherencia biztosítása volt.[43]
A Kormány 1838/2018. (XII. 28.) Korm. határozatban elfogadta Magyarország hálózati és
információs rendszerek biztonságára vonatkozó Stratégiáját. A Stratégiában[54] felsorolt
1–56. pont szerinti intézkedések végrehajtása érdekében a belügyminisztert bízta meg, hogy az
érintett miniszterek bevonásával intézkedési tervet készítsen.[44] A Stratégiában
megfogalmazódik a létfontosságú infrastruktúrákat érintő egyre nagyobb mértékű
fenyegetettség. A stratégia részletesen tárgyalja az irányítási keretrendszert, figyelembe véve a
védelmi kötelezettségvállalásokat a NATO és az Európai Unió szintjén. Célkitűzéseket és
intézkedéseket fogalmaz meg. Többek között célként jelöli meg a bűnüldözés,
kiber-bűnüldözés fejlesztését is. Az EU-s általános ügyekkel és értékeléssel foglalkozó
munkacsoportja (GENVAL) a regisztrált bűncselekmények számát egy összefoglaló
táblázatban tette közzé. Az 1. számú táblázatból jól látható, hogy öt év alatt az információs
rendszereket ért regisztrált bűncselekmények száma három és fél ezerről, öt ezer fölé
emelkedett. „Az értékelés eredményeképpen a GENVAL arra a következtetésre jutott, hogy
Magyarország elkötelezett a számítógépes bűnözés elleni hatékony hazai és nemzetközi
összefogással történő fellépés tekintetében, elkötelezettségének számos kézzel fogható jelét is
adta. Ezek pl.: 2011-es elnökségi konferencia, 2012. évi Budapesti Kibertér Konferencia,
Kiberbiztonsági Stratégia, Intézmény-rendszer és reagálási képességek átfogó fejlesztése, ET,
ENSZ és EU együttműködési formákban való aktív részvétel, valamint a 2018-ban harmadik
alkalommal megrendezett Nemzeti Kiberbiztonsági Konferencia. Az elmúlt 5 év tapasztalatai
alapján kijelenthető, hogy Magyarország a témakört prioritásként kezeli, támogatja a releváns
uniós és nemzetközi együttműködési formákat és kezdeményezéseket, igyekszik lépést tartani
a trendekkel, a technika fejlődésével. Jelentős előhaladás ment végbe mind az
intézményrendszer, mind a rendészeti és válságkezelési mechanizmusok reagálási
képességének fejlesztése által.” … „Az állami és önkormányzati intézmények számára
informatikai biztonsági követelményeket előíró Információbiztonsági törvény átmeneti
intézkedésként lehetőséget biztosít a szervezetek számára, hogy az előírt biztonsági szintet
fokozatosan érjék el, amellyel együtt megállapítható, hogy az intézmények jelentős
késedelemben vannak a felzárkózást illetően. Új biztonsági követelmények teljesítése egy
meglévő rendszerben lényegesen nagyobb ráfordítást igényel, mint a követelmények
figyelembevételének többletigénye egy új rendszer tervezése során. Mivel az intézmények
számára sem alanyi, sem pályázati úton nem állt rendelkezésére forrás ezen biztonsági
többletigények teljesítésére, így ezen követelmények csak azon kivételes esetekben teljesülnek,
ahol az intézmény azt kigazdálkodta, illetve új fejlesztése során figyelembe vette.” [45]
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1. táblázat: Regisztrált bűncselekmények száma a GENVAL definíciói alapján

Forrás: A hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó Stratégia [54]
4.

Összegzés

Napjainkra a digitális technológia és eszközrendszerei mindenki számára elérhetővé váltak. A
technikai, technológiai lehetőségek egyre nagyobb fenyegetést, kiberbiztonsági kockázatot
jelentenek a LÉR alá sorolt infrastruktúrák számára, így az egészégügyi informatikai
infrastruktúrák számára is. Ugyanakkor ezek az infrastruktúrák egyre nagyobb szerepet töltenek
be életünkben, az egyén egyre inkább használja azokat a mindennapi életvitele során. A
Cybersecurity Ventures felmérése alapján 2019-ben minden 14. másodpercben ramsomware
támadás ér egy céget és az áldozattá válik.[46] A LÉR alá tartozó egészségügyi intézmények
betegadatainak megóvása, a non-stop, biztonságos informatikai üzletmenet biztosítása közös
társadalmi érdek. Nem csak a kiberbűnözés jelent kockázatot, számolnunk kell más tényezőkkel
is, mint a globális időjárásváltozás. Látjuk, hogy a jövőben egyre növekvő méretű
kockázathalmaz kezelésére hatékony megoldásokat kell találnunk. A technológiai fejlődés el
fog jutni egy határponthoz, mely a védelem szempontjából kritikus lesz. A Quantum gépek
megjelenése és elterjedése óriási hatással lesz majd a kiberbiztonságra, azonban ennek méreteit,
a problémákat és az esetleges megoldási alternatívákat jelenleg csak becsülni vagyunk képesek.
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A jövőben is tartható lesz majd az egyén önrendelkezésének, szabadságjogának teljes körű
biztosítása vagy esetenként biztonságunk érdekében (társadalmi egyetértés mellett), „közjogi
áldozatot” kell majd hoznunk? Az egészségügyben betegbiztonságot, emberéleteket
befolyásolhat egy-egy kockázati tényező bekövetkezése. A kiberbiztonsági szakemberek, a
szolgálatok, kormányzatok és törvényhozások az elmúlt években megpróbáltak lépést tartani a
hihetetlen mértékű fejlődés hozta kockázatokkal. Az ágazati jogszabályokat, közjogi
szervezetszabályozó eszközöket a kihívásokhoz „igazították”, a valós követelményekhez,
technológiai környezethez és üzleti folyamatokhoz igazították. A védelmi költségek a
kockázatok növekedésének és jellegének megfelelően arányosan emelkednek. Sajnos a
jogszabályalkotással még nem valósítottunk meg hatékony védelmet. A jogszabálykövetések és
az anyagi ráfordítások mellett is bekövetkeznek incidensek. A törvényi szabályzók mellett
megoldás lehet az új, hatékony technológiák bevezetése, szakszerű alkalmazása, a humán
erőforrás folyamatos képzése, infokommunikációs szaktudásának megújítása.
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CSATOLT TERMOMECHANIKAI FELADAT VÉGESELEM
MÓDSZERREL TÖRTÉNŐ MEGOLDÁSA NAGY
ALAKVÁLTOZÁSOK ESETÉN
Tomposné Szüle Veronika
Széchenyi István Egyetem, Alkalmazott Mechanika Tanszék, egyetemi tanársegéd,
szule.veronika@sze.hu
Absztrakt
Gumiból készült járműalkatrészek mechanikai és termodinamikai viselkedésének leírásakor
figyelembe kell venni azt a tényt miszerint az alakváltozásokat követően hőmérsékletük
számottevő mértékben megnő. A hőfejlődéssel párosult alakváltozásokat leíró feladatokat
csatolt termomechanikai feladatoknak nevezzük. Ezen feladatok megoldása azért jelent
nehézséget, mert a mechanikai folyamatot és a hőfejlődés következtében fellépő hővezetést
más-más egyenlet írja le. A mechanikai egyenletekben szerepelhet a hőmérsékletmező a
hőtáguláson vagy az anyagállandók hőmérsékletfüggésén keresztül, a hővezetési egyenletben
szerepelhet a vizsgált test deformált alakját megadó függvény [1,2].
Továbbá gumialkatrészeknél megfigyelhető, hogy az alakváltozásokat követően hőmérsékletük
számottevő mértékben megnő. Emiatt a hőmérséklet - és elmozdulás-mezők csatoltak, így
speciális megoldó algoritmusokra van szükség. A hőfejlődéssel párosult alakváltozásokat leíró
feladatokat csatolt termomechanikai feladatoknak nevezzük. Megállapítható, hogy
anyagjellemzői már viszonylag kis hőmérsékletváltozás hatására megváltoznak, benne kémiai
átalakulások mennek végbe, amelynek következményeként kifáradási jelenségek is
felléphetnek, valamint lecsökkenhet a belőle készített alkatrészek tervezett élettartama. Roland
szerint az elasztomerek hőkezelése jelentős változást okoz kifáradási jellemzőikben, a változás
természete/jellege függ a gumi deformációjától a hőkezelés alatt. A hőkezelés párhuzamosan
fejti ki hatását mind a gumi kifáradási élettartamára mind a húzási szilárdságára. Elég nagy
alakváltozások és frekvenciák esetén egy újabb fontos tényezőt kell figyelembe venni: a
hőinstabilitást, túlmelegedést. A túlmelegedés akkor következik be amikor a belső energia
disszipáció sebessége nagyobbá válik mint a hővezetési sebesség a környezet felé. Amikor ez
bekövetkezik, a hőmérséklet gyors növekedésnek indul, a gumi tönkremenetelét okozva. Ezen
melegedésre numerikus szimulációkat végeztek.
A környezeti hatások közül tehát figyelemre méltó a hőmérséklet hatása: a megemelkedett
hőmérséklet káros hatást gyakorol a gumira, mind a repedési gócképződési élettartamra, mind
a kifáradási repedésnövekedési sebességre vonatkozóan [10].
Jelen cikkben sor kerül a csatolt termomechanikai feladat megoldására, azaz szimuláció
fejlesztésére a termodinamikailag konzisztens leírásmód alkalmazásával. Ez azt jelenti, hogy
szükséges az elméleti háttérként szolgáló kontinuummechanikai alapok, fizikai törvények
összefoglalása, mivel a gumira vonatkozó anyagtörvények nem sérthetik ezen mechanikai és
termodinamikai összefüggéseket . Ezen összefüggéseket, így az impulzus - és perdület–tételt,
ill. a termodinamika I. és II. főtételét ki kell terjeszteni a gumi és gumiszerű anyagok nagy
alakváltozásainak esetére. Bemutatásra kerül a csatolt termomechanikai feladat megoldásának
módszere, azaz sor kerül egy a mechanikai egyenlet közelítő megoldására használható módszer,
a virtuális teljesítmény elvének valamint a hővezetési egyenlet megoldásánál használható
módszer a virtuális hőmérsékletek elvének bemutatására. A mechanikai egyenlet megoldására
használt elv nemlineáris, nagy alakváltozásokat leíró feladatok megoldására is használható [3].
Kulcsszavak: nagy alakváltozások, hővezetés, csatolt feladat, végeselem módszer, polimerek
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1. Mechanikai és termodinamikai összefüggések
Jelölje a pillanatnyi konfigurációban az általunk vizsgált test térfogatát v , felületét a . Az
impulzus-tétel integrál alakja pillanatnyi konfigurációban a következő alakú:
d
v  dv   t da   f dv
dt v 
a
v

(1)

ahol v a test egy pontjának sebessége,  a test anyagának tömegsűrűsége, t az egységnyi
felületre eső terhelés, f az egységnyi térfogatra jutó terhelés ahogyan az első ábrán látható. A
t terhelésvektor a Cauchy-feszültség segítségével is megadható: t    n [3].
A perdület tétel differenciális alakját használjuk pillanatnyi konfigurációban:







r   v     f  r   

(2)

A nyomatékok egyensúlyának differenciális alakja a    T egyenlőséggel fejezhető ki, amely
egyenlet következménye, hogy a feszültség tenzor szimmetrikus. Rugalmas anyagokban
ismétlődő alakváltozások hatására hőfejlődés figyelhető meg. A kontinuum test klasszikus
kontinuum-termodinamikai jellemzésével foglalkozik Holzapfel és Simo munkáikban,
amelyben figyelembe veszik a termodinamika főtételeit, valamint a Helmholtz-féle
szabadenergiát és a hővezetést. A belső energia bevezetésével a termodinamika első főtétele
pillanatnyi konfigurációban:
e    q  h   d

(3)

valamint a kezdeti konfigurációban:
e0   0  q0  h0   S E

(4)

ahol E a Green-Lagrange-féle alakváltozási tenzor [4,5].
A gumi és gumiszerű anyagok viszkoelasztikus tulajdonságát a második főtétel fogalmazza
meg, ugyanis, ha az anyag viszkózus és a feszültségre relaxál, az csak egy irányban történhet,
vagy csökken a feszültség vagy növekszik. Azaz egy elszigetelt rendszer állapota termikus
egyensúly felé halad. A későbbi számítások elvégzése érdekében célszerű a feladat változóját
entrópiáról hőmérsékletre cserélni a Legendre-transzformáció alkalmazásával és a Helmholtzféle szabadenergia használatával [11].:

  e T

(5)

Így a termodinamika második főtétele a következő alakot nyeri:

0  T 0  S E 

q0 0T
 D0
T

(6)

A disszipáció reverzibilis folyamatok esetében nulla D0  0 , azonban az egyenlőtlenség
irreverzibilis folyamatokra vonatkozik, így a Clausius-Duhem egyenlőtlenség:
q0 0T
T
ahol D a disszipáció,  az entrópia, T az abszolút hőmérséklet.
0  D0  0  T 0  S E 
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(7)

2. Mechanikai feladat megoldása, virtuális teljesítmény elve
Az (1) egyenlet differenciális alakja a Gauss-tétel alkalmazásával nyerhető:

   f  0

(8)
A (8) egyenlet megoldása végeselem módszerrel történik. A végeselem módszer alapját
általában valamilyen energetikai elv képezi. Ebben az esetben a virtuális teljesítmény elve kerül
ismertetésre. Szorozzuk meg a (8) egyenlet mindkét oldalát a v  függvénnyel, ami két
kinematikailag lehetséges sebességmező különbsége. Ezen függvényt virtuális
sebességmezőnek nevezzük, amely függvény a következő tulajdonságokkal kell, hogy
rendelkezzen: legyen folytonos, legalább egyszer deriválható függvény. A (8) egyenlet (itt
részletesen nem kifejtett) további matematikai átalakítások után a következőképpen alakul:

P

 S F   v
T



V 

Pint









 0   FdV   v F  p0 dA   v F  S  NdA   v  f 0 dV   0


 Au 
V 
  Ap 

Pext



(9)

Az így kapott összefüggés tagjai két csoportra oszthatók: belső erők virtuális teljesítménye  Pint 
és külső erők virtuális teljesítménye  Pext  . Azaz a külső erők virtuális teljesítménye megegyezik
a belső erők virtuális teljesítményével [8,9].

 S F   v
T



V 

0   FdV 



 

v  F  p0 dA 

Ap

v



F  S  NdA 

 Au 

Pint

v

V 



 f 0 dV

Pext

(10)
ahol P a két virtuális teljesítmény különbsége, függvénye a deformált test pontjaiba mutató r
helyvektornak, a v  függvénynek és a hőtáguláson keresztül a T hőmérsékletnek [7].
P  P  r ,T , v  

(11)

A hőtágulást az alábbi diferenciálegyenlet jellemzi:
J
 3 0 J
T

(12)

ahol  0 a lineáris hőtágulási együttható. Ha a fellépő hőmérsékletingadozások nem túl nagyok
( T  T0  T0 , ahol T0 a referencia hőmérséklet), akkor a lineáris hőtágulási együttható
konstansnak tekinthető és a (12) egyenlet megoldására a következő összefüggés adódik:

J T   e

30 T T0 

 

(13)

Keressük azt a vektormezőt r  r R (deformált alakot) ami a nemlineáris egyenletet kielégíti

P  0 . Feltételezzük, hogy a mechanikai folyamatok kvázistatikusan mennek végbe, azaz
minden időpillanatban a rendszer mechanikai szempontból egyensúlyban van. Ez azt jelenti,
hogy a vizsgált test pontjainak gyorsulása nullának vehető, és az egyéb mennyiségek nem
függenek az időtől. Mivel a P  0 egyenlet nemlineáris, megoldásához a Newton-Raphsonmódszert használjuk:
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P  rk , v    DP  rk , v   u   0

(14)

ahol rk  k  0 egy tetszőleges vektor, DP  rk , v   a Gateaux-féle derivált [1] és u az
elmozdulás növekmény. A k-adik iterációs lépés után rk 1  rk  u az iteráció akkor
fejeződik be, ha az u növekmény értéke egy bizonyos hibahatár alá nem csökken:

u
rk  R

h

3. Hővezetési feladat megoldása, virtuális teljesítmény elve
A csatolt termomechanikai feladat megoldásához szükséges a hővezetési egyenlet megoldása
is. Hasonlóan a mechanikai feladathoz ezt az egyenletet is végeselmes módszerrel lehet
megoldani. A végeselemes megoldás előállításához a virtuális hőmérsékletek elvét használjuk.
Azon feltételezésből indulunk ki miszerint a vizsgált anyag tökéletesen rugalmas, benne

disszipáció nem lép fel: S  0
 0 , így a hővezetés differenciálegyenlete a következő
E
alakra módosul [5,6]:

 0 cT   0  q0  h0  0T

 2
E
 E T

(15)

ahol 0 a tömegsűrűség a kezdeti konfigurációban, c a hőkapacitás, q0 a hőfluxus vektor a
kezdeti konfigurációban, h0 a hőforrás, E a Green-Lagrange-féle alakváltozási tenzor. A (15)
egyenlet mindkét oldalát megszorozva a   r , t  függvénnyel és mindkét oldalt integrálva, az
alábbi alak nyerhető:



V 



0cT  dV    0  q0 dV 
V 



V 

h0 dV 



V 

0T

 2
E dV
 E T

(16)

ahol   r , t  -t virtuális hőmérsékletmezőnek nevezzük, ami a virtuális sebességmezőhöz
hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, azaz folytonos és legalább egyszer differenciálható
függvény.
A termodinamika második főtételéből levezethető, hogy a hőfluxus a
hőmérsékletmező negatív gradiensével arányos. További alkalmazott átalakítások után a (16)
egyenletet nullára rendezve megkapjuk a virtuális hőmérsékletek elvét, ami már alkalmas a (15)
differenciálegyenlet közelítő megoldására [12,13]:


  cT  dV    q
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0

 A

N

dA 
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0

 0T dV 

 2
  h0 dV    0T
E dV  0

E

T
V
V
 
 

(17)

ahol  függvénye a deformált test pontjaiba mutató r helyvektornak, a  függvénynek és a T
hőmérsékletnek,     r , T ,  . Keressük azt a T  r , t  hőmérsékletmezőt, amelyre a   0
egyenlet teljesül [4].
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4. Csatolt termomechanikai feladat megoldása
Csatolt feladatok megoldásának elterjedt megoldási módszere az ún. operátor hasítás módszere.
A módszer két részre osztja a feladat megoldását. Elsőként a mechanikai feladat megoldására
kerül sor állandó hőmérséklet mellett:
P  P  r , T  const., v    0

(18)

Ha ez megtörtént és rendelkezésre áll az r függvény akkor a hővezetési feladatot kell
megoldani a test állandónak vett alakja mellett:
    r  const., T ,   0

(19)

1. ábra: Csatolt termomechanikai folyamat folyamatábrája
Forrás: Saját szerkesztés
A kapott hőmérsékletmezőt vissza kell helyettesíteni a mechanikai feladatba és azt újra
megoldani. Mindezt a két lépést addig kell ismételni, amíg két egymást követő iterációban a
rk  rk 1
 h1
test alakjának és hőmérsékletének megváltozása egy hibahatár alá nem csökken,
rk  R

Tk  Tk 1

 h2 , ahol h1 és h2 hibakorlátok és T0 a kezdeti hőmérséklet. A csatolt
Tk  T0
termomechanikai feladat megoldásához szükség van a feladat gyenge alakjára és a mechanikai
feladat nemlineáris alakjának linearizációjára. A helyvektor a mechanikai feladat gyenge
alakjából, a hőmérsékletmező a hővezetési feladat gyenge alakjából határozható meg. A
numerikus megoldás folyamatábráját az 1. ábra szemlélteti.
és
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5. Megoldás szemléltetése számpéldával
Tekintsük egy szilentblokk mechanikai modelljét, az A, B, C forgásszimmetrikus testeket.
Kinematikai peremfeltétel: a külső A test merev megfogása. Dinamikai peremfeltétel: a belső
C test  szöggel történő elfordítása. Továbbá a gumiban nincsenek hőforrások, valamint a
kialakult hőmérsékletmező homogén eloszlást mutat, h  , q   .
A belső C testet  szöggel elforgatva, meghatároztam a B testen, tetszőleges R sugáron levő
pont elmozdulását, majd megadtam a kezdeti és pillanatnyi konfiguráció közötti kapcsolatot.
Az alakváltozást leíró, a kezdeti és pillanatnyi konfiguráció között kapcsolatot teremtő  R, t

 

függvény a következő alakban áll elő R tetszőleges sugáron:
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2. ábra: Szilentblokk mechanikai modellje
Forrás: Saját szerkesztés

 

A  R, t

függvény deriválásával állítható elő a deformáció gradiens térfogatállandóség

feltételezése mellett, amelynek ismeretében a kontinuummechanikai feladat megoldottnak
tekinthető. A Cauchy-feszültség tenzor elérhetővé válik a következő egyenlet alkalmazásával:
  J



5
3

1


 b  bI I   pI
3



(20)

ahol  a nyírási modulus, b  F  F a bal oldali Cauchy-Green deformációs tenzor, bI a bal
T

 

oldali Cauchy-Green deformációs tenzor első skalár invariánsa, J  det F  1 , I az
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egységtenzor, p nyomás a térfogat-állandóság következménye, amely a peremfeltételből
határozható meg, azaz  z   feltételből [6].
A p nyomás visszahelyettesítése után a Cauchy-feszültség tenzor kiszámítható.
A feszültségértékek kiszámítása a wxMaxima program segítségével történt.
  R  R
    R  
 0
0

0
0 
0 

(21)

A feszültségértékek kiszámítása a wxMaxima program segítségével, a (20) egyenlet
felhasználásával történt. A  R feszültséget a sugár függvényében, illetve a szögelfordulások
függvényében ábrázolva [3. ábra], és összehasonlítva az Ansys végeselem programmal történő
számítás eredményével elmondható, hogy az eredmények nagyságrendileg egyezést mutatnak.
Egy görbe azt szemlélteti, hogy 0 -tól 10 -ig elcsavarva a belső C testet, hogyan változnak a
feszültségértékek a közbülső B testen levő különböző sugarakon.

3. ábra:  R feszültség ábrázolása a sugár, szögelfordulás függvényében
Forrás: Saját szerkesztés
A 3. ábrán látható eredmények jól mutatják a gumi viselkedésének nemlineáris jellegét, a
feszültség csökkenése, majd növekedése a nemlineáris jellegből adódik.
A következő ábrán az Ansys végeselem programmal történt számítás eredménye látható.
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4. ábra:  R feszültség értékek számítása a sugár függvényében
Forrás: Saját szerkesztés
Ugyanezen értékek kiszámításra kerültek   ,   R feszültség-értékek esetében is, mind
wxMaxima program segítségével, mind az Ansys végeselem programmal.

5. ábra:   R feszültség ábrázolása a sugár, szögelfordulás függvényében
Forrás: Saját szerkesztés
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6. ábra: Ansys végeselem programmal   R feszültség ábrázolása a sugár függvényében
Forrás: Saját szerkesztés
Az alábbi ábra a belső C testet 90 -kal történő elfordítása esetén a rugó-karakterisztika
alakulását mutatja.

7. ábra: Rugókarakterisztika ábrázolása
Forrás: Saját szerkesztés
A   feszültséget a sugár függvényében, illetve a szögelfordulások függvényében ábrázolva,
és összehasonlítva az Ansys végeselem programmal történő számítás eredményével
elmondható, hogy az eredmények nagyságrendileg egyezést mutatnak.
Egy görbe azt szemlélteti, hogy 0 -tól 10 -ig elcsavarva a belső C testet, hogyan változnak a
feszültségértékek a közbülső B testen levő különböző sugarakon.
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8. ábra:   feszültség ábrázolása a sugár függvényében
Forrás: Saját szerkesztés
A 8. ábrán SCILAB programmal történt számítás eredménye látható, azaz 0-tól 10 fokig
elcsavarva a belső C testet, a   feszültség alakulása az R1 -től R2 -ig terjedő sugarakon, azaz a
közbülső B testen.

9. ábra:   feszültség ábrázolása 0 tól 10 fokig történő szögelfordulás függvényében
Forrás: Saját szerkesztés
A 9. ábra azt szemlélteti, hogyan alakulnak a feszültségértékek 0-tól 10 fokig történő
szögelforduláskor, nevezetesen egy görbe esetén, hogyan változnak a feszültségértékek a
közbülső B testen levő különböző sugarakon.
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10. ábra: Ansys végeselem programmal   feszültség ábrázolása a sugár függvényében
Forrás: Saját szerkesztés
A 10. ábra szintén a   feszültség alakulását mutatja Ansys végeselem programmal történő
számítás eredményeként.
A következő ábra a hőmérséklet változását mutatja, 1 Hz frekvencia által keltett rezgés hatására.
1 Hz frekvencia által keltett rezgés hatására bekövetkező hőmérsékletváltozás számítása a (22)
egyenlet felhasználásával történik, azaz


 2
(22)
cT  T
C
T C
ahol C  F  F , a jobboldali Cauchy-Green alakváltozási tenzor, amely egyenletbe az alábbi
összefüggést behelyettesítve
T

R2  R
R2  R1
a hőmérsékletváltozás számítható. A számítások elvégzése és a hőmérséklet idő függvényében
történő változásának ábrázolása a SCILAB számítógépes programmal történt.

   sin t 

11. ábra: A hőmérséklet változása az idő függvényében 1 Hz frekvencia által gerjesztett
rezgés hatására
Forrás: Saját számítás eredménye SCILAB és OCTAVE programokkal
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Összefoglalás
Jelen cikkben sor került a csatolt termomechanikai feladat megoldására, azaz szimuláció
fejlesztésére a termodinamikailag konzisztens leírásmód alkalmazásával. A cikkben a csatolt
termomechanikai feladat megoldási módszere került bemutatásra, amely alkalmas
alakváltozások és hőmérsékletváltozások számítására gumiból készült járműalkatrészek esetén.
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INVESTIGATION OF THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES
OF SELECTED NANO-CERAMIC MATERIALS AS
LUBRICANT ADDITIVES IN AUTOMOTIVE ENGINE OIL
Álmos Dávid Tóth
Széchenyi István University, Department of Internal Combustion Engines and Propulsion
Technology, assistant lecturer, toth.almos@sze.hu
Abstract
Modern internal combustion engines have to withstand increased thermal and mechanical lod,
provide low fuel consumption and comply with environmental regulations for harmful exhaust
emissions. Different solutions are used in the passenger cars to fulfil these regulations, e.g. low
viscosity lubricants and surface coatings from non-ironic materials. To take advantage of the
maximum potential of the coatings, the lubricants and additives are supposed to be suited to the
material of the coating.
The paper presents the results of investigations with the help of Al2O3, ZrO2 and CuO nanosized ceramic particles. By using a friction and wear test method including ball-on disk system
the measurements were conducted in the laboratory of the Department of Internal Combustion
Engines and Propulsion Technology of Széchenyi István University. The worn surfaces were
analysed through a high resolution optical microscopy to define the mechanisms of the lubricant
additives. The aim of this paper is to characterise the selected nano-ceramic lubricant additives
by their frictional and wear properties and to define their working mechanisms.
Keywords: lubricant, additive, tribology, friction, wear
1. Introduction
In the development of the modern internal combustion engines, the engine efficiency seems to
be essential as they have to bear continuously increasing thermal and mechanical loads. The
emission reduction of the engines and vehicles is the main target of current research.
One of the potential solutions may be the reduction of the frictional losses of the engines, which
tends to increase the mechanical efficiency of the engines. To reach this goal, both the internal
and external frictions between the sliding surfaces should be decreased. Therefore, the use of
optimized lubricant and additives is also regarded as crucial in this development process. The
surfaces of the engine components are mostly coated with several materials to improve their
wear resistance properties. An optimized coating can increase the friction properties of the
sliding surfaces, as well. To take advantage of the maximum potential of the coatings, the
lubricants and additives are supposed to be suited to the material of the coating, because the
serial lubricant additives can adhere perfectly to the ironic surfaces due to polarity differences.
The working process of the lubricants generally depends on the relative movement pattern of
the sliding surfaces and the thickness of the lubrication film between them. These lubrication
regimes are shown on the Stribeck-curve (Figure 1). This Stribeck-curve illustrates the
dependence of the coefficient of friction and the wear from the lubrication film thickness. It
also demonstrates in which regime and how the Extreme Pressure (EP) and Anti-Wear (AW)
additives may improve the tribological properties.
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Figure 1. The Stribeck Equation and Curve (source: [1])
One of the most significant physical properties of the lubricants is viscosity. Viscosity may be
defined as the resistance to the fluid flow deformed by shear stress. It describes a fluid’s internal
resistance to flow. Viscosity determines the lubricant film thickness and thereby the
performance of the lubricated system. Viscosity may be affected by the temperature, pressure
and shear rate, as well.
In the world of engineering two types of viscosity values are known: dynamic viscosity, which
describes the resistance of the fluids and kinematic viscosity, which can be measured more
easily and seems to be dependent of density. In the following formula
𝜂

𝜈=𝜌

(1)

ν is the kinematic viscosity, η is the dynamic viscosity and ρ is the density of the fluid.
In the modern engines the use of low-viscosity lubricants has become more common, because
they have a low friction between the molecules. However, low-viscosity lubricants can form
only thinner oil film between the contacting surfaces, which may raise the amount of external
friction. To avoid this phenomenon, the use of lubricants with higher additive content may be
suggested.
2. Nano-sized ceramic lubricant additives
To improve the tribological properties of the lubricants, the types of additives and their
ingredients have to be improved. One possibility to fulfil these requirements can be the
application of nano-sized ceramic additives. These nanoparticles have unusual electrical,
mechanical and piezoelectric properties. They can be employed as nano-lubricant additives in
automotive engines to improve different components of the engines [2]. These nano-sized
ceramic lubricant additives are of spherical form and have the average diameter below 50 nm.
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According to research findings, various mechanisms have already been suggested for the
explanation of how particles function as additives [3][4][5]. These are as follows:
 acting as ball bearing to minimize the sliding contact
 filling in valleys on the surface resulting in smoother surfaces
 forming a protective tribofilm on one or both surfaces
According to findings in literature a huge amount of studies has been published in the field of
nanoparticles (NPs) containing different materials. These studies applied various experiment
methods and simulations. The investigations based on them may be divided into the following
categories:
1. Preparation of the lubricant-NP sample
2. Chemical analysis of the different oil samples
3. Tribometer experiments for the analysis of friction properties and wear caused on the
rubbing surfaces
4. Analysis of the worn surfaces with high-resolution microscopy
M. Ali et al. [2] have investigated the tribological effects of Al2O3 and TiO2 NPs using a piston
ring assembly. They have found an optimal NP-concentration of 0.25 wt%, which reduced both
the friction coefficient and the wear rate under the overall lubrication conditions significantly.
The analysis has also revealed that TiO2 NP decreased the friction coefficient effectively, while
Al2O3 had a role in a higher wear resistance to the tribosystem.
Pena-Perás et al. [3] have researched the tribological characteristics of nearly-spherical
titanium-dioxide NP with different average particle sizes. For the tribological experiments they
have used a block-on-ring tribometer where the blocks were prepared with different average
surface roughness (Ra) values. They have also extended their experimental results with MoreBody simulations to prove their conclusions.
According to Wu et al. [4], the NPs cannot be equally effective in the case of different surface
materials or coatings. They have examined the properties of TiO2-nanoparticles with nonoxidised and pre-oxidised steel testing bodies.
Ma et al. [5] have analysed the tribological properties of zirconium oxide NPs with two different
testing methods. They have also defined the optimum concentration of 0.5 wt% and reported a
wear and friction reduction by 5 and 27%, respectively.
The copper-oxide NP was investigated by Saeedinia et al. [6] and the authors have reported an
increase in the thermal conduction property by more than 6%. This effect can be very useful in
the internal combustion engine application because in the engines the lubricants play a very
important role in the heat transfer. The tribological effects of this material were also investigated
by Hernández Battez et al. and they have reported the optimum concentration of 2 wt%
decreasing the friction by 65%. It is important to note that no copper was found on the surface
of the testing bodies.
The researchers of the School of Materials Science and Engineering at the Xihua University
have investigated the tribological properties of Al2O3 additive with four-ball-tribometer [8].
Their analysis demonstrated the positive effects of this additive, both in terms of friction loss
and wear reduction. It was also assessed that the Al2O3 additive could form a self-laminating
protective film leading to a friction decrease by transforming sliding friction into rolling
friction.
Research in literature comprises a huge amount of data about nano-particles. However, these
investigations into these data were conducted with different examination methods and diverse
testing bodies. The results are quite difficult to compare because they are largely affected by
the testing methods and parameters.
Table 1 illustrates a summary of the most commonly investigated nano-particle lubricant
additives and their optimal concentrations [9].

193

Table 1. Findings from literature on an optimum dose of selected NPs for the best
performance of oils (source: Compiled by the author based on [9], page: 81.)
Nano-particle

Particle size [nm]

WS2
IF-WS2
ZnS-DDP coated
LaF3-DDP coated
PbS-oleic acid capped
Cu
Ni
CuO
ZnO
ZrO2
Nano-diamond
Zinc borate
ZrO2
TiO2
Cu
Ni

10-15
4
6
8
2
20
30-50
20
20-30
20
20-50
<50
40
25
10

Investigated
concentrations [wt%]
0-2
1, 5, and 10
0.05-0.4
0.05-1.5
0.05-0.4
0-1
0.5, 1 and 2
0.5, 1 and 2
0.5, 1 and 2
0.5, 1 and 2
0.05, 0.10 and 0.15 g/l
0.5-2
0.1, 0.5 and 1
0.01-1.4
0.5 and 2
0.25-3

Optimum
concentration [wt%]
2
10
0.1
1
0.2
1
1
0.5
0.5
0.5 g/l
1.5
0.5
0.25
0.5
0.25

The following values can be regarded as the key factors of the nano-particle lubricant additives:
 material of the nano-particles
 form and average diameter of the particles
 agglomeration-building ability
 hardness
 surface material of the sliding bodies
 viscosity-increasing effect of the NPs
 function mechanism of the NPs
3. Examination method
3.1 Lubricant sample preparation
In this paper three various ceramic nano-particles were investigated as lubricant additives. We
have chosen Al2O3 nano-particle for comparison, because it has been the target of investigations
in many cases so far. Besides that, the tribological properties of ZrO2 and CuO were also
analysed with the same testing method to compare the results. The SEM-images about the nanoceramic particles in powder form can be seen in the Figure 2.

Figure 2. Scanning electron microscope (SEM) about the investigated nano-ceramic
additives (ZrO2, Al2O3, CuO) before homogenisation into the base oil (source: Compiled
by the author)
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The additives were separately dispersed in the lubricant (base oil, Group 3, with 4cSt kinematic
viscosity). For the homogenisation an ultrasonic bath cleaner was used. This equipment can
soften the chemical bindings between the NP particles resulting in a homogeneous distribution.
The samples were homogenised 30 minutes long under 50°C temperature which was repeated
before each tribological test.
3.2 Tribological test
The homogenised lubricant samples were tribologically tested with an Optimol SRV5 friction
machine. This machine allows to produce sliding motion between two specific testing bodies.
For the experiments standardised testing bodies (ball on disk) were used with the following
technical parameters (ball: 10mm diameter, 100Cr6 material, polished surfaced, Ra=0.02µm,
62 HRC, disk: 24mm diameter, 7.9mm height, 100Cr6 material, lapped surface, R a=0.067µm,
62 HRC). The testing bodies were ultrasonically cleaned separately before and after the friction
and wear test with the application of some brake cleaner liquid for 15 minutes.
The schematic function of the tribometer is illustrated in the Figure 3.

Figure 3. Scheme of the translator oscillation apparatus (source: [10])
The testing method consists of three main parts: firstly, the starting parameters (load and
temperature) are set and conditioned, the second part is a 30 second running-in phase with
reduced load and the last one is a two-hour test with increased load. During the experiments all
the values are continuously recorded in every second and the stroke and the friction coefficient
of the system are also measured with high-resolution (Table 2).

Step
Step 1
Step 2
Step 3

Table 2. Values of the testing method on SRV5 Friction apparatus [11]
Stroke
Frequency
Temperatures
Load
Oil circulation speed
0 mm
0 Hz
100°C
50N
200 ml/h
1 mm
50 Hz
100°C
50N
200 ml/h
1 mm
50 Hz
100°C
100N
200 ml/h

After the friction test the worn surface of the testing bodies is analysed with high-resolution
microscopes (Keyence VHX-1000 digital microscope for measuring the wear scar diameters
while the worn surface is analysed with Hirox SEM SH4000m scanning electron microscope
to search for nano-particles).
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The main comparison values were the wear scar diameter and the friction coefficient values
measured by the translator oscillation apparatus. This frictional equipment is able to measure
two different friction coefficient values: the friction absolute integral value (red area in the
Figure 4) which represents the hydrodynamic lubrication regime and the coefficient of friction
which shows the maximum friction value during the stroke, representing the boundary layer
lubrication regime.

Figure 4. Comparison of the different measured friction coefficient values (source:
Compiled by the author)
4. Results of the experiments
After the homogenisation of the different nano-particles in the base oil, the NPs were collected
at the bottom of the holder. Figure 5 shows the difference between the homogenised and
sedentary NPs. This phenomenon can be explained by the lack of the detergent medium: the
additives could not be held homogeneously. This is the reason why the samples were
homogenised again right before every tribological measurement.

Figure 5. Lubricant sample, with 0.5 wt% ZrO2 content (source: Compiled by the
author)
Compared with the 100% base oil, the results with the zirconium oxide lubricant samples have
shown an increase in the friction coefficient. This type of nano-additive has caused mostly
friction coefficient increase, except for one type of concentration (0.4 wt%). It can also be
determined that there is a significant difference between the friction coefficient values by
boundary (blue bar) and the hydrodynamic lubrication regimes (red bar, see Figure 6). It means
that this type of additive has raised the frictional losses at the dead centres.

196

Figure 6. Results of the experiences with ZrO2 nano-particles (source: Compiled by the
author)
The tribological experiments with the NP aluminium oxide demonstrate a higher deviation,
especially in the case of 0.1 and 0.2 wt% concentration. These two concentration types show
higher frictional losses and wear scar diameters, as well. Beyond this concentration level both
the friction coefficients and the wear values have decreased. With this additive the deviation
between the boundary and hydrodynamic lubrication regimes is significantly lower, which
means that Al2O3 can work similarly under both conditions. The optimum concentration can be
established by 0.4 wt% (the lowest average wear scar diameter and the lowest frictional losses).

Figure 7. Results of the experiences with Al2O3 nano-particles (source: Compiled by the
author)
The experimental results of the CuO nano-particles (Figure 8) have revealed a decrease in
friction properties. Almost every investigated concentration type could decrease the frictional
losses of the applied tribosystem. The wear scar diameter values have slightly decreased up to
the investigated 0.5 wt% concentration1. Due to these results, the optimum concentration can
be fixed by this concentration. It can also be established that this additive may reduce the

1

Further measurements exceeding 0.5wt% were not carried out in this research.
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friction loss under boundary layer lubrication regime, indicating that CuO can work quite well
in the dead centres.

Figure 8. Results of the experiences with CuO nano-particles (source: Compiled by the
author)
The worn surfaces of the tested specimens were analysed both with digital and scanning
electron microscope to describe and evaluate the additives and their concentration regarding the
wear values.
Figure 9 illustrates the difference between the dead centres and the middle-stroke working
surfaces. It can be established that in the middle-stroke places the abrasive wear mechanism is
dominant because worn scars can be mostly seen. However, the dead centre places show an
increase in the amount of the fatigue wear revealing the phenomenon of pitting-wear.

Figure 9. Worn surface of the disk specimen after the frictional experiment with 0.5%
CuO lubricant sample (boundary lubrication and hydrodynamic lubrication regime,
respectively) (source: Compiled by the author)
Figure 10 demonstrates the existence copper materials on the worn surfaces after frictional tests
and ultrasonic cleaning. The SEM-pictures show high copper-content on the surface, with
several concentrations. In the dead centres larger agglomerated NPs have been detected,
compared with the middle-stroke places. Besides that, in the fatigue wear places copper can
also be traced in the worn valleys. This effect also correlates with the literature (Laura PenaParás et al [3] and Hui Wu et al [4]) underlining that the NPs can fill up the roughness or wear
valleys, resulting in a smoother sliding surface. But if the additives only filled up the valleys,
they could be mostly removed by ultrasonic cleaning. Because of the high surface pressure
applied during the experiments, the additives can be built into the top surface layers of the tested
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specimens. The ceramic NPs have higher hardness compared with the testing ball and disk
bodies (62 HRC). Another theory for the explanation of the working mechanism of the CuO
may be the following: the additive could be melted and it can form a tribological protective
layer on the surface leading to lower frictional losses.

Figure 10. Copper-content on the worn surfaces (blue: dead centre, red: middle-stroke
place) (source: Compiled by the author)
5. Conclusion
This paper presents the first results of the experiments with several ceramic NP additives. The
effects of the additives were examined with ball-on-disk frictional machine and the established
worn surfaces were analysed with high resolution microscopes.
The conclusions are as follows:
 In case of the investigated NP materials (ZrO2, Al2O3 and CuO) one optimum
concentration could be found, 0.4, 0.4 and 0.5 wt% respectively. These optimum
concentrations were established by their friction and wear-modifying properties.
 The ZrO2 additives seemed to be more effective concerning the improvement of the
wear resistance property of the applied lubricant sample, while the CuO showed a
reduction in the frictional losses of the investigated system.
 The examined additives had different effects under boundary and hydrodynamic
lubrication regimes.
 The investigated NP additives could be built into the surface’s top layers because of
the applied high surface pressure. This effect may result in different frictional and
wear mechanisms because a harder protective film can evolve.
These results suggest the positive tribological properties of the ZrO2 and CuO nano-particles.
Further analyses may be carried out to define the exact working mechanisms of these additives.
For these measurements a scanning electron microscope including EDX (energy dispersive
X-ray) measurement head would be required.
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Absztrakt
Kémiai reakciók esetén kiemelkedően fontos, hogy a lejátszódó folyamat követhető legyen.
Például robbanásveszélyes reakciók esetében lényeges annak ismerete, hogy mely
időpillanatban kell leállítani a folyamatot ahhoz, hogy a rendszer paraméterei (hőmérséklet,
koncentráció) ne emelkedhessenek a kritikus értékek fölé. A pályakövetéshez a koncentrációk
folytonos ismerete szükséges, folytonos mérés azonban mintavételezéssel nem megoldható. A
mintavételezés emellett késleltetett eredményt ad a rendszerre vonatkozóan. A folyamat
követésének egy lehetséges módja a pályatervezés. A pályatervezés során megadjuk az egyes
vegyületek koncentrációinak időfüggvényeit és a hőmérséklet időfüggvényét a rendszer kezdeti
és végállapota között a pontos matematikai modell ismeretében.
Munkánk során speciális struktúrájú kémiai reakciók pályatervezésével foglalkozunk.
Megadjuk a folyamatot leíró differenciálegyenlet-rendszert, majd ennek ismeretében
meghatározzuk a koncentrációk és a hőmérséklet trajektóriáit. Mivel a reakció dinamikáját a
hőmérséklet változása adja meg, a folyamat vizsgálata során a hőmérséklet változását is
figyelembe vesszük.
Kulcsszavak: Pályatervezés, trajektória, kémiai reakció
1. Bevezetés
A pályatervezés széles körben alkalmazott módszer fizikai és kémiai rendszerek trajektóriáinak
meghatározására a kezdeti és végfeltételek figyelembe vétele mellett. Kémiai reakciók esetében
a pálya a reakció végbemenetele során mérhető koncentráció- és hőmérséklet-időfüggvényeket
jelenti. A pályatervezés segítségével megadható, hogy adott céltermék eléréséhez hogyan
válasszuk meg a bemenetek időfüggvényeit, illetve a paraméterek értékeit.
A kutatómunka során speciális alakú kémiai reakciók pályatervezésével foglalkozunk. A
reakciók leírásához alkalmazott matematikai modellt a 2. fejezetben ismertetjük, a 3. fejezetben
pedig speciális kémiai reakciókhoz tervezünk pályát. A 3.1 alfejezetben párhuzamos
reakciókhoz, a 3.2 alfejezetben pedig egy példareakció esetében tervezzük meg a rendszer
trajektóriáit. A 4. fejezet az eredmények összefoglalását tartalmazza.
2. Kémiai reakciók matematikai leírása
Tekintsünk egy 𝑅 reakciólépésből álló, 𝑀 anyagfajtát tartalmazó kémiai rendszert. A vizsgált
rendszer a következő egyenlettel írható le:
𝑘𝑟

𝑀
∑𝑀
𝑚=1 𝛼(𝑚, 𝑟)𝑋(𝑚) → ∑𝑚=1 𝛽(𝑚, 𝑟)𝑋(𝑚),

201

𝑟 = 1,2, ⋯ , 𝑅.

(1)

A kifejezésben 𝑋(𝑚) az 𝑚-edik anyagfajtát jelöli. Az 𝛼(𝑚, 𝑟) együttható megmutatja, hogy az
𝑟-edik reakciólépés során hány egységnyi alakul át az 𝑋(𝑚) anyagfajtából, 𝛽(𝑚, 𝑟) pedig azt
adja meg, hogy hány egységnyi keletkezik belőle. A 𝑘𝑟 reakciósebességi együttható a
pillanatnyi reakciósebességnek és a kiindulási anyag pillanatnyi koncentrációjának arányát
mutatja az 𝑟-edik reakciólépésben. Az (1) egyenlettel definiált rendszer „hőmérlegét” az alábbi
differenciálegyenlet-rendszer segítségével adhatjuk meg [1, 2]:
𝑥̇ 𝑚 = ∑𝑅𝑟=1 𝛾(𝑚, 𝑟)𝑘𝑟,0 𝑒

𝐸
− 𝑟

𝑅𝑒𝑇

𝑥 𝛼(∙,𝑟) ,

𝑚 = 1,2, ⋯ , 𝑀

𝐸𝑟

−
1
𝑇̇ = ∑𝑅𝑟=1 𝛽 𝑘𝑟,0 𝑒 𝑅𝑒𝑇 𝑥 𝛼(∙,𝑟) + 𝑢,
𝑟

(2)
(3)

𝛼(𝑝,𝑟)

ahol 𝑥 𝛼(∙,𝑟) = ∏𝑀
. Itt 𝑥𝑚 az 𝑚-edik anyagfajta koncentrációját, 𝑇 a hőmérsékletet, 𝑢
𝑝=1 𝑥𝑝
pedig a bemenetet jelöli. A (3) egyenletben szereplő 𝛽𝑟 együttható a reakcióentalpia és a
hőkapacitás hányadosa az 𝑟-edik reakciólépésben. Az összegzésben szereplő 𝑅 konstans a
reakciólépések számát jelöli. A 𝛾(𝑚, 𝑟) együtthatók
𝛾(𝑚, 𝑟) = 𝛽(𝑚, 𝑟) − 𝛼(𝑚, 𝑟)

(4)

módon határozhatók meg. Az 𝑟-edik reakcióhoz tartozó preexponenciális tényező 𝑘𝑟,0 , amiből
a 𝑘𝑟 (𝑡) reakciósebességi együttható a
𝑘𝑟 (𝑡) = 𝑘𝑟,0 𝑒

−

𝐸𝑟
𝑅𝑒 𝑇(𝑡)

(5)

összefüggés alapján adható meg. Az (5) kifejezésben 𝐸𝑟 az 𝑟-edik lépéshez tartozó aktiválási
energia, 𝑅𝑒 pedig az egyetemes gázállandót jelöli. Az egyes paraméterek jellemző értékeit [3]
tartalmazza.
3. Pályatervezés
A pályatervezés során valamely rendszer kezdeti és végállapota közötti trajektóriáit adhatjuk
meg. Mivel kémiai reakciók esetében a pálya a reakció végbemenetele során az egyes
időpillanatokban mérhető koncentráció- és hőmérsékletértékeket jelenti, segítségével
megadható, hogy adott céltermék eléréséhez hogyan válasszuk meg a bemenő paraméterek
értékeit vagy azok időfüggvényeit.
Tekintsük a következő nemlineáris rendszert [4]:
𝜉̇ (𝑡) = ℎ(𝜉(𝑡), 𝑢(𝑡)),

(6)

ahol 𝜉 ∈ 𝑋 ⊆ ℝ𝑛 , 𝑢 ∈ ℝ𝐽 és 𝑡 ∈ ℝ+
0 . Tegyük fel, hogy egy 𝜉0 ∈ 𝑋 és egy 𝜉𝑣 ∈ 𝑋 pontokat
𝑡𝑣 − 𝑡0 > 0 idő alatt összekötő pályát szeretnénk tervezni. Keressük azt a 𝑡 ↦ (𝜉(𝑡), 𝑢(𝑡))
trajektóriát, amely teljesíti a
𝜉0 ∶= 𝜉(𝑡0 ),

𝑢0 ∶= 𝑢(𝑡0 )

(7)

kezdeti feltételeket (𝑡0 ≥ 0), illetve a végállapotra vonatkozó
𝜉𝑣 ∶= 𝜉(𝑡𝑣 ),

𝑢𝑣 ∶= 𝑢(𝑡𝑣 )
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(8)

feltételeket (𝑡𝑣 ≥ 0), és minden 𝑡 ∈ [𝑡0 , 𝑡𝑣 ] időpillanatban kielégíti a rendszer (6)
differenciálegyenletét.
A pályatervezési feladat általános esetben elég bonyolult, a megoldáshoz gyakran numerikus
módszereket használnak. Ezek a megoldási módszerek iteratívak, segítségükkel a megoldás jól
közelíthető, azonban a pontos megoldás általában nem adható meg zárt alakban. Gyakran
alkalmazott módszer nemlineáris rendszerek pályatervezésére, hogy valamely változó
időfüggvényének egy parametrizált függvényosztályt választunk és ennek ismeretében oldjuk
meg a rendszer differenciálegyenletét. Ez a megoldási módszer pontosan megadja a kívánt
időfüggvények alakját, azonban nem minden esetben alkalmazható, mert a parametrizált
függvényosztály megfelelő megválasztására általános módszer nem ismert.
A nemlineáris rendszerek egy speciális függvényosztályát képezik a differenciálisan sima
rendszerek. Differenciálisan sima rendszerek esetében a pályatervezési probléma
egyszerűbben, közelítő módszerek és a rendszer differenciálegyenletének integrálása nélkül is
megoldható.
Definíció (Differenciális simaság). A (6) rendszert differenciálisan simának nevezzük, ha
∃𝑦𝑘𝑖 ∊ 𝑌 ⊆ ℝ𝐽 kimenet, amelyre teljesülnek a következő feltételek:
1. ∃𝑠 ∊ ℝ+ konstans és ∃𝜓: 𝑋 ⨯ (ℝ𝐽 )𝑠+1 ⟶ ℝ𝐽 , hogy az 𝑦𝑘𝑖 kimenet felírható
𝑑𝑠 𝑢

𝑦𝑘𝑖 = 𝜓 (𝜉, 𝑢, 𝑢̇ , ⋯ , 𝑑𝑡 𝑠 ) alakban.

2. ∃𝑟 ∊ ℝ+ konstans és ∃(𝜑0 , 𝜑1 ): ℝ𝐽(𝑟+2) ⟶ ℝ𝑛 ⨯ ℝ𝐽 , melyre
𝑑𝑟 𝑦

𝜉 = 𝜑0 (𝑦𝑘𝑖 , 𝑦̇ 𝑘𝑖 , ⋯ , 𝑑𝑡 𝑟𝑘𝑖 ), 𝑢 = 𝜑1 (𝑦𝑘𝑖 , 𝑦̇ 𝑘𝑖 , ⋯ ,
𝜑̇ 0 = ℎ(𝜑0 , 𝜑1 ) alakú.
Ekkor az 𝑦𝑘𝑖 kimenetet linearizáló kimenetnek nevezzük.

𝑑𝑟+1 𝑦𝑘𝑖
𝑑𝑡 𝑟+1

) és 𝜑0 idő szerinti deriváltja

Differenciálisan sima rendszerek esetében a pályatervezés egyszerűbb feladat, mivel ekkor a
𝜉(𝑡) és 𝑢(𝑡) függvények felírhatók az 𝑦𝑘𝑖 linearizáló kimenet és megfelelő deriváltjainak
függvényeként. Az 𝑦𝑘𝑖 linearizáló kimenet kiszámítási módja polinom interpolációval
megadható, melynek ismeretében a 𝜉(𝑡) és 𝑢(𝑡) időfüggvények meghatározhatók, azaz a
𝑡 ↦ (𝜉(𝑡), 𝑢(𝑡)) pálya felírható. Az 𝑦𝑘𝑖 kimenet előállításához a következő lineáris
interpolációs módszert használhatjuk [4]:
Tegyük fel, hogy adottak az
𝑦𝑘𝑖 (𝑡0 ) = 𝑦𝑘𝑖,0 ,

𝑦𝑘𝑖 (𝑡𝑣 ) = 𝑦𝑘𝑖,𝑣 ,

𝑦̇ 𝑘𝑖 (𝑡0 ) = 𝑦𝑘𝑖,𝑑10 ,

𝑦̇ 𝑘𝑖 (𝑡𝑣 ) = 𝑦𝑘𝑖,𝑑1𝑣 ,

⋮
𝑑𝑟+1 𝑦𝑘𝑖
𝑑𝑡 𝑟+1

(𝑡0 ) = 𝑦𝑘𝑖,𝑑(𝑟+1)0 ,

(9)

⋮
𝑑𝑟+1 𝑦𝑘𝑖
𝑑𝑡 𝑟+1

(𝑡𝑣 ) = 𝑦𝑘𝑖,𝑑(𝑟+1)𝑣

kezdeti és végfeltételek. Ekkor az 𝑦𝑘𝑖 linearizáló kimenet polinom alakban felírva:
𝑙
𝑦𝑘𝑖 = ∑2𝑟+3
𝑙=0 𝑎𝑙 𝜏 (𝑡),

𝑡−𝑡0

𝜏(𝑡) = 𝑡

𝑣 −𝑡0

(10)

Az összegzést 0-tól indítva 2𝑟 + 3-ig kell végrehajtani, mivel az egyenletnek összesen
2(𝑟 + 2) = 2𝑟 + 4 kezdeti és végfeltételnek kell eleget tennie. A kifejezésben szereplő 𝑎𝑛
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együtthatók az 𝑦𝑘𝑖 kimenet megfelelő deriváltjaiból határozhatók meg. Az 𝑦𝑘𝑖 linearizáló
kimenet 𝑛-edik deriváltja
𝑦𝑘𝑖 (𝑛) (𝑡) = (𝑡

1

𝑙!

𝑛
𝑣 −𝑡0 )

𝑙−𝑛
∑2𝑟+3
(𝑡)
𝑙=𝑛 (𝑙−𝑛)! 𝑎𝑙 𝜏

(11)

módon számolható. A deriváltakat a 𝑡 = 𝑡0 és 𝑡 = 𝑡𝑣 időpontokra felírva a következő
egyenletrendszert kapjuk:
𝑛!

𝑦𝑘𝑖 (𝑛) (𝑡0 ) = (𝑡

𝑛
𝑣 −𝑡0 )

1

𝑦𝑘𝑖 (𝑛) (𝑡𝑣 ) = (𝑡

𝑛 = 0,1, ⋯ , 𝑟 + 1,

(12)

∑2𝑟+3
𝑙=𝑛 (𝑙−𝑛)! 𝑎𝑙 , 𝑛 = 0,1, ⋯ , 𝑟 + 1

(13)

𝑎𝑛 ,
𝑙!

𝑛
𝑣 −𝑡0 )

Az egyenletrendszer 2(𝑟 + 2) = 2𝑟 + 4 egyenletet tartalmaz, megoldásaként az 𝑎𝑛 ,
𝑛 = 0,1, ⋯ ,2𝑟 + 3 együtthatók megkaphatók, melyekből az 𝑦𝑘𝑖 linearizáló kimenet polinom
alakja meghatározható.
A következőkben polinom interpolációval, illetve parametrizált függvényosztály
megválasztásával tervezünk pályát speciális struktúrájú kémiai reakciókhoz adott bemenet
esetén.
3.1 Pályatervezés polinom interpolációval
A polinom interpolációval való pályatervezést az egylépéses reakciók példáján keresztül
mutatjuk be. Egylépéses reakcióknak nevezzük a
𝑘

∑𝐼𝑖=1 𝑋𝑖 → ∑𝐽𝑗=1 𝑌𝑗

(14)

alakú kémiai reakciókat, ahol 𝑀 = 𝐼 + 𝐽 az anyagfajták száma (𝐼, 𝐽 ∈ ℤ+ ). Legyenek 𝑥𝑖 > 0,
𝑖 = 1,2, ⋯ , 𝐼 a reaktáns anyagfajták koncentrációi, illetve 𝑦𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝐽 a termékek
koncentrációi.

1. ábra: Egylépéses reakciók
A rendszert leíró differenciálegyenlet-rendszer a következő alakban írható:
𝑥̇ 𝑖 (𝑡) = −𝑘0 𝑒
𝑦̇𝑗 (𝑡) = 𝑘0 𝑒

−

−

𝐸
𝑅𝑒 𝑇(𝑡)

𝐸
𝑅𝑒 𝑇(𝑡)

𝑥1 (𝑡)𝑥2 (𝑡) ⋯ 𝑥𝐼 (𝑡),

𝑥1 (𝑡)𝑥2 (𝑡) ⋯ 𝑥𝐼 (𝑡),

𝑖 = 1,2, ⋯ , 𝐼,

(15)

𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝐽,

(16)

𝐸

−
𝑘
𝑇̇(𝑡) = 𝛽0 𝑒 𝑅𝑒𝑇(𝑡) 𝑥1 (𝑡)𝑥2 (𝑡) ⋯ 𝑥𝐼 (𝑡) + 𝑢(𝑡)

(17)

Az 𝑢(𝑡) bemenet a 𝜉(𝑡) = (𝑥1 (𝑡), 𝑥2 (𝑡), ⋯ , 𝑥𝐼 (𝑡), 𝑦1 (𝑡), 𝑦2 (𝑡), ⋯ , 𝑦𝐽 (𝑡), 𝑇(𝑡)) trajektóriát
generálja. A következőkben belátjuk, hogy a (15)-(17) rendszer differenciálisan sima
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rendszerré transzformálható, majd a differenciálisan sima rendszerek esetében alkalmazható
polinom interpolációs módszerrel tervezünk 𝑡 ↦ (𝜉(𝑡), 𝑢(𝑡)) pályát a (15)-(17) rendszerhez a
𝜉(0) kezdőpontból a 𝜉(𝑡𝑣 ) végpontba. A trajektória a 𝑡0 = 0 időpontban teljesíti a
𝑥𝑖 (0) = 𝑥𝑖,0 ,

𝑖 = 1,2, ⋯ , 𝐼,

𝑦𝑗 (0) = 𝑦𝑗,0 ,

𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝐽,
(18)

𝑇(0) = 𝑇0 ,
𝑢(0) = 𝑢0
kezdeti feltételeket, a 𝑡𝑣 > 0 időpontban a
𝑥𝑖 (𝑡𝑣 ) = 𝑥𝑖,𝑣 ,

𝑖 = 1,2, ⋯ , 𝐼,

𝑦𝑗 (𝑡𝑣 ) = 𝑦𝑗,𝑣 ,

𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝐽,
(19)

𝑇(𝑡𝑣 ) = 𝑇𝑣 ,
𝑢(𝑡𝑣 ) = 𝑢𝑣
végfeltételeket, és minden 𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑣 ] esetén kielégíti a (15)-(17) differenciálegyenleteket.
A definíció alapján egy rendszert differenciálisan simának nevezünk, ha kiválasztható olyan
rendszerváltozó (linearizáló kimenet), hogy az adott rendszerváltozóval és véges számú
egymást követő deriváltjával minden további rendszerváltozó kifejezhető legyen.
Első lépésben belátjuk, hogy az 𝑥1 (𝑡) rendszerváltozót 𝑦𝑘𝑖 linearizáló kimenetnek választva
az 𝑥𝑖 (𝑡), 𝑖 ∈ {1,2, ⋯ , 𝐼} és 𝑦𝑗 (𝑡), 𝑗 ∈ {1,2, ⋯ , 𝐽} koncentrációfüggvények, a 𝑇(𝑡)
hőmérsékletfüggvény és az 𝑢(𝑡) bemenet mindegyike kifejezhető 𝑥1 (𝑡) és megfelelő deriváltjai
segítségével. A (15) egyenlet alapján
𝑥̇ 𝑖 (𝑡) = 𝑥̇ 1 (𝑡),

𝑖 = 2,3, ⋯ , 𝐼.

(20)

Az egyenletet integrálva az 𝑥𝑖 (𝑡) időfüggvényekre az
𝑥𝑖 (𝑡) = 𝑥1 (𝑡) + 𝐶𝑥𝑖 ,

𝐶𝑥𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. ,

𝑖 = 2,3, ⋯ , 𝐼

(21)

összefüggés adódik, így az 𝑥𝑖 (𝑡), 𝑖 = 2,3, ⋯ , 𝐼 koncentrációk mindegyike kifejezhető az 𝑥1 (𝑡)
koncentráció segítségével. A kifejezésben szereplő 𝐶𝑥𝑖 konstans értéke a (18) szerinti kezdeti
feltételekből adható meg,
𝐶𝑥𝑖 = 𝑥𝑖,0 − 𝑥1,0 ,

𝑖 = 2,3, ⋯ , 𝐼.

(22)

Hasonló összefüggés írható fel az 𝑦𝑗 (𝑡) koncentrációkra is. A (15), (16) egyenletek alapján az
𝑦𝑗 (𝑡) függvény idő szerinti deriváltja
𝑦̇𝑗 (𝑡) = −𝑥̇ 1 (𝑡),

𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝐽

alakú. Az egyenletet integrálva az 𝑥𝑗 (𝑡) koncentrációk időfüggvényére az
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(23)

𝑦𝑗 (𝑡) = −𝑥1 (𝑡) + 𝐶𝑦𝑗 ,

𝐶𝑦𝑗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. ,

𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝐽

(24)

kifejezést kapjuk, így az 𝑦𝑗 (𝑡), 𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝐽 koncentrációk szintén kifejezhetők az 𝑥1 (𝑡)
linearizáló kimenet segítségével. A kifejezésben szereplő 𝐶𝑦𝑗 konstans értéke a (18) kezdeti
feltételek figyelembe vételével adható meg,
𝐶𝑦𝑗 = 𝑦𝑗,0 + 𝑥1,0 ,

𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝐽.

(25)

Az 𝑥1 (𝑡) koncentráció deriváltja a (15) egyenlet szerint
𝑥̇ 1 (𝑡) = −𝑘0 𝑒

−

𝐸
𝑅𝑒 𝑇(𝑡)

𝑥1 (𝑡)𝑥2 (𝑡) ⋯ 𝑥𝐼 (𝑡)

(26)

módon számolható. A (21) egyenletet a (26) kifejezésbe helyettesítve az 𝑥̇ 1 (𝑡) derivált
𝑥̇ 1 (𝑡) = −𝑘0 𝑒

−

𝐸
𝑅𝑒 𝑇(𝑡)

𝑥1 (𝑡) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡) + 𝐶𝑥𝑖 )

(27)

alakban írható. A (27) egyenletből a 𝑇(𝑡) hőmérsékletfüggvényt kifejezve a
𝑇(𝑡) =

𝐸
𝑅𝑒 ∙(𝑙𝑛(−𝑘0 𝑥1 (𝑡) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡)+𝐶𝑥𝑖 ))−𝑙𝑛(𝑥̇ 1 (𝑡)))

(28)

összefüggést kapjuk. A (28) egyenletből látható, hogy a 𝑇(𝑡) hőmérsékletfüggvény kifejezhető
az 𝑥1 (𝑡) koncentráció és 𝑥̇ 1 (𝑡) deriváltja segítségével.
Az 𝑢(𝑡) időfüggvény megfelelő alakban való felírásához a 𝑇̇(𝑡) deriváltfüggvény ismeretére
van szükség. A (28) egyenlet idő szerinti deriváltja
𝐸
𝑇̇(𝑡) = − 𝑅 ∙
𝑒

∙

1
2

(𝑙𝑛(−𝑘0 𝑥1 (𝑡) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡)+𝐶𝑥𝑖 ))−𝑙𝑛(𝑥̇ 1 (𝑡)))

(−𝑘0 ) ∙

((𝑥̇ 1 (𝑡))2 −𝑥1 (𝑡)𝑥̈ 1 (𝑡)) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡)+𝐶𝑥𝑖 )+𝑥1 (𝑡)𝑥̇ 1 (𝑡) ∑𝐼𝑖=2(𝑥̇ 𝑖 (𝑡) ∏𝐼𝑠=2,𝑠≠𝑖(𝑥1 (𝑡)−𝐶𝑥𝑠 ))
(𝑥̇ 1 (𝑡))2

(29)

alakban írható. A (28) és (29) kifejezéseket a (17) egyenletbe helyettesítve az 𝑢(𝑡) időfüggvény
megadható
𝑢(𝑡) = −

=−

𝑘0
𝛽

𝑘0
𝛽
𝐸

𝑒

∙

𝐸
𝑅𝑒 𝑇(𝑡)

𝑥1 (𝑡)𝑥2 (𝑡) ⋯ 𝑥𝐼 (𝑡) + 𝑇̇(𝑡) =

𝑒 −𝑙𝑛(−𝑘0𝑥1

−𝑅 ∙
𝑒

−

(𝑡) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡)+𝐶𝑥 ))+𝑙𝑛(𝑥̇ 1 (𝑡))
𝑖

∙ 𝑥1 (𝑡) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡) + 𝐶𝑥𝑖 ) −

1
2

(𝑙𝑛(−𝑘0 𝑥1 (𝑡) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡)+𝐶𝑥𝑖 ))−𝑙𝑛(𝑥̇ 1 (𝑡)))

∙ (−𝑘0 ) ∙

((𝑥̇ 1 (𝑡))2 −𝑥1 (𝑡)𝑥̈ 1 (𝑡)) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡)+𝐶𝑥𝑖 )+𝑥1 (𝑡)𝑥̇ 1 (𝑡) ∑𝐼𝑖=2(𝑥̇ 𝑖 (𝑡) ∏𝐼𝑠=2,𝑠≠𝑖(𝑥1 (𝑡)−𝐶𝑥𝑠 ))
(𝑥̇ 1 (𝑡))2
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(30)

alakban, így 𝑢(𝑡) kifejezhető az 𝑥1 (𝑡) linearizáló kimenet, valamint az 𝑥̇ 1 (𝑡) és 𝑥̈ 1 (𝑡)
deriváltjai segítségével.
Beláttuk, hogy az 𝑥1 rendszerváltozót linearizáló bemenetnek választva minden további
rendszerváltozó kifejezhető 𝑥1 (𝑡) és véges számú egymást követő deriváltjai segítségével, így
a (15)-(17) rendszer differenciálisan sima rendszerré transzformálható.
Második lépésben a differenciálisan sima rendszerek esetében alkalmazható polinom
interpolációs módszer segítségével tervezünk pályát a (15)-(17) rendszerhez. Az 𝑥𝑖 (𝑡), 𝑖 ∈
{2,3, ⋯ , 𝐼}, az 𝑦𝑗 (𝑡), 𝑗 ∈ {1,2, ⋯ , 𝐽}, a 𝑇(𝑡) és az 𝑢(𝑡) rendszerváltozók mindegyike
kifejezhető 𝑥1 (𝑡) és legfeljebb másodrendű deriváltjai segítségével a (21), (24), (28) és (30)
egyenletek szerint, így 𝑟 + 1 = 2, azaz 𝑟 = 1 adódik. Így 2𝑟 + 3 = 5-öd fokú polinomokkal
kell dolgozni. Az 𝑥1 (𝑡) linearizáló kimenetre, illetve 𝑥̇ 1 (𝑡) és 𝑥̈ 1 (𝑡) deriváltaira vonatkozó
kezdeti és végfeltételek a (18), (19) kezdeti feltételekből határozhatók meg. Az 𝑥1 (𝑡)
koncentráció idő szerinti deriváltja a (15) egyenlet szerint
𝑥̇ 1 (𝑡) = −𝑘0 𝑒

−

𝐸
𝑅𝑒 𝑇(𝑡)

𝑥1 (𝑡)𝑥2 (𝑡) ⋯ 𝑥𝐼 (𝑡)

(31)

alakban írható. Az egyenletet a 𝑡 = 0 időpontra felírva 𝑥̇ 1 (𝑡)-ra a
𝑥1𝑑,0 ≔ 𝑥̇ 1 (0) = −𝑘0 𝑒

−

𝐸
𝑅𝑒 𝑇0

𝑥1,0 𝑥2,0 ⋯ 𝑥𝐼,0

(32)

kezdeti feltétel, a 𝑡 = 𝑡𝑣 időpontra felírva pedig a
𝑥1𝑑,𝑣 ≔ 𝑥̇ 1 (𝑡𝑣 ) = −𝑘0 𝑒

−

𝐸
𝑅𝑒𝑇𝑣

𝑥1,𝑣 𝑥2,𝑣 ⋯ 𝑥𝐼,𝑣

(33)

végfeltétel adódik. Az 𝑥1 (𝑡) linearizáló kimenet második deriváltja a (31) egyenlet idő szerinti
deriválásával kapható meg,
𝑥̈ 1 (𝑡) = −𝑘0 𝑒

−

𝐸
𝑅𝑒 𝑇(𝑡)

𝐸

𝑇̇ (𝑡)

(𝑅 ∙ 𝑇 2 (𝑡) ∏𝐼𝑠=1 𝑥𝑠 (𝑡) + ∑𝐼𝑖=1(𝑥̇ 𝑖 (𝑡) ∙ ∏𝐼𝑠=1,𝑠≠𝑖 𝑥𝑠 (𝑡))).
𝑒

(34)

A kifejezésben szereplő 𝑇̇(𝑡) derivált a (30) egyenlet alapján kapható meg,
𝐸

−
𝑘
𝑇̇(𝑡) = 𝑢(𝑡) + 𝛽0 𝑒 𝑅𝑒𝑇(𝑡) 𝑥1 (𝑡)𝑥2 (𝑡) ⋯ 𝑥𝐼 (𝑡).

(35)

A (34) egyenletet a 𝑡 = 0 időpontra felírva az 𝑥̈ 1 (𝑡) deriváltra az
𝑥1𝑑𝑑,0 ≔ 𝑥̈ 1 (0) = −𝑘0 𝑒

−

𝐸
𝑅𝑒 𝑇0

𝐸

(𝑅 ∙
𝑒

𝑇̇ (0)
𝑇02

∏𝐼𝑠=1 𝑥𝑠,0 + ∑𝐼𝑖=1(𝑥1𝑑,0 ∙ ∏𝐼𝑠=2,𝑠≠𝑖 𝑥𝑠,0 ))

(36)

kezdeti feltételt kapjuk, ahol a (35) egyenlet alapján
𝐸

−
𝑘
𝑇̇(0) = 𝑢0 + 0 𝑒 𝑅𝑒𝑇0 𝑥1,0 𝑥2,0 ⋯ 𝑥𝐼,0 .
𝛽

A (34) egyenletet a 𝑡 = 𝑡𝑣 időpontra felírva pedig a
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(37)

𝑥1𝑑𝑑,𝑣 ≔ 𝑥̈ 1 (𝑡𝑣 ) = −𝑘0 𝑒

−

𝐸
𝑅𝑒 𝑇𝑣

𝐸

(𝑅 ∙

𝑇̇ (𝑡𝑣 )
𝑇𝑣2

𝑒

∏𝐼𝑠=1 𝑥𝑠,𝑣 + ∑𝐼𝑖=1(𝑥1𝑑,𝑣 ∙ ∏𝐼𝑠=2,𝑠≠𝑖 𝑥𝑠,𝑣 )) (38)

végfeltétel adódik. A kifejezésben szereplő 𝑇̇ végértéke a (35) egyenlet szerint
𝐸

−
𝑘
𝑇̇(𝑡𝑣 ) = 𝑢𝑣 + 𝛽0 𝑒 𝑅𝑒𝑇𝑣 𝑥1,𝑣 𝑥2,𝑣 ⋯ 𝑥𝐼,𝑣 .

(39)

Összefoglalva, az 𝑥1 (𝑡) linearizáló kimenetre, illetve 𝑥̇ 1 (𝑡) és 𝑥̈ 1 (𝑡) deriváltjaira vonatkozó
kezdeti és végfeltételek a következők:
𝑥1 (0) = 𝑥1,0 ,

𝑥̇ 1 (0) = 𝑥1𝑑,0 ,

𝑥̈ 1 (0) = 𝑥1𝑑𝑑,0 ,

𝑥1 (𝑡𝑣 ) = 𝑥1,𝑣 ,

𝑥̇ 1 (𝑡𝑣 ) = 𝑥1𝑑,𝑣 ,

𝑥̈ 1 (𝑡𝑣 ) = 𝑥1𝑑𝑑,𝑣 ,

(40)

A (10) összefüggés alapján az 𝑥1 (𝑡) kimenet polinom alakban felírva a következő:
𝑡−0

𝑥1 (𝑡) = ∑5𝑛=0 𝑎𝑛 𝜏 𝑛 (𝑡),

𝜏(𝑡) = 𝑡

𝑣 −0

𝑡

=𝑡 .
𝑣

(41)

A kifejezésben az összegzést 2𝑟 + 3 = 5-ig kell végrehajtani, mivel a rendszerváltozók a
linearizáló kimenet legfeljebb másodrendű deriváltjaival kifejezhetők (𝑟 = 1). Az 𝑥1 (𝑡)
linearizáló kimenet első- és másodrendű deriváltjai
1

𝑙!

𝑥̇ 1 (𝑡) = 𝑡 ∑5𝑙=1 (𝑙−1)! 𝑎𝑙 𝜏 𝑙−1 (𝑡),
𝑣

𝑥̈ 1 (𝑡) =

1
𝑡𝑣2

∑5𝑙=2

𝑙!
𝑎 𝜏 𝑙−2 (𝑡)
(𝑙−2)! 𝑙

(42)
(43)

alakban írhatók. A (41), (42) és (43) kifejezésekben szereplő 𝑎0 , 𝑎1 , ⋯ , 𝑎5 együtthatók a (40)
kezdeti és végfeltételek segítségével határozhatók meg.
Az 𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 együtthatók a (12) egyenlet alapján adhatók meg a (40) szerinti kezdeti
feltételeket figyelembe véve. A (12) összefüggés alapján 𝑥1 (𝑡), 𝑥̇ 1 (𝑡) és 𝑥̈ 1 (𝑡) időfüggvények
alakja a 𝑡 = 𝑡0 = 0 időpillanatban
0!

𝑥1 (0) = (𝑡

0
𝑣 −0)

1!

𝑥̇ 1 (0) = (𝑡

1
𝑣 −0)

𝑥̈ 1 (0) = (𝑡

2!

2
𝑣 −0)

𝑎0 = 𝑎0 ,
1

𝑎1 = 𝑡 𝑎1 ,
𝑣

2

𝑎2 = 𝑡 2 𝑎2 .

(44)
(45)
(46)

𝑣

A kapott egyenleteket és a (40) szerinti kezdeti feltételeket figyelembe véve az 𝑎0 , 𝑎1 és 𝑎2
együtthatók
𝑎0 = 𝑥1,0 ,

(47)

𝑎1 = 𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,0 ,

(48)
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𝑎2 =

𝑡𝑣2
2

(49)

∙ 𝑥1𝑑𝑑,0

módon határozhatók meg. A (13) egyenlet alapján az 𝑥1 (𝑡), 𝑥̇ 1 (𝑡) és 𝑥̈ 1 (𝑡) időfüggvények
alakja a 𝑡 = 𝑡𝑣 időpillanatban
𝑥1 (𝑡𝑣 ) = (𝑡

1

𝑥̇ 1 (𝑡𝑣 ) = (𝑡

1

𝑥̈ 1 (𝑡𝑣 ) = (𝑡

1

𝑙!

0
𝑣 −0)

∑5𝑙=0 (𝑙−0)! 𝑎𝑙 = ∑5𝑙=0 𝑎𝑙 ,
𝑙!

1
𝑣 −0)

1

∑5𝑙=1 (𝑙−1)! 𝑎𝑙 = ∑5𝑙=1 𝑙𝑎𝑙 ,
𝑡

(51)

𝑣

𝑙!

2
𝑣 −0)

(50)

1

∑5𝑙=2 (𝑙−2)! 𝑎𝑙 = 2 ∑5𝑙=2 𝑙(𝑙 − 1)𝑎𝑙 .
𝑡

(52)

𝑣

Az 𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 együtthatók értékeit behelyettesítve a (50)-(52) kifejezésekbe és a (40) szerinti
végfeltételeket figyelembe véve az 𝑎3 , 𝑎4 és 𝑎5 együtthatókra a következő egyenletrendszer
adódik:
𝑥1,𝑣 = 𝑥1,0 + 𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,0 +

𝑡𝑣2
2

(53)

∙ 𝑥1𝑑𝑑,0 + 𝑎3 + 𝑎4 + 𝑎5 ,
3

4

5

𝑣

𝑣

𝑣

(54)

𝑥1𝑑,𝑣 = 𝑥1𝑑,0 + 𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑𝑑,0 + 𝑡 𝑎3 + 𝑡 𝑎4 + 𝑡 𝑎5,
6

12

20

𝑣

𝑣

𝑣

(55)

𝑥1𝑑𝑑,𝑣 = 𝑥1𝑑𝑑,0 + 𝑡 2 𝑎3 + 𝑡 2 𝑎4 + 𝑡 2 𝑎5 .
Az egyenletrendszert mátrix alakban felírva:
1
𝑥1,𝑣
3
𝑥
𝑡
( 1𝑑,𝑣 ) = ( 𝑣
6
𝑥1𝑑𝑑,𝑣

𝑡𝑣2

1

1

4

2

𝑡
𝑎3
𝑥1,0 + 𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,0 + 2𝑣 ∙ 𝑥1𝑑𝑑,0
𝑡𝑣 ) ∙ (𝑎4 ) + (
).
𝑥1𝑑,0 + 𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑𝑑,0
20
𝑎5
𝑥
5

𝑡𝑣
12
𝑡𝑣2

(56)

1𝑑𝑑,0

𝑡𝑣2

Az (56) egyenletet rendezve az 𝑎3 , 𝑎4 és 𝑎5 együtthatók
𝑎3
1
⁄
𝑎
3
( 4 ) = ( 𝑡𝑣
𝑎5
6⁄𝑡𝑣2

1
4⁄𝑡𝑣
12⁄𝑡𝑣2

10 −4𝑡𝑣
=(−15 7𝑡𝑣
6
−3𝑡𝑣

−1

1
5⁄𝑡𝑣 )
20⁄𝑡𝑣2

𝑡2

𝑥1,𝑣 − 𝑥1,0 − 𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,0 − 2𝑣 ∙ 𝑥1𝑑𝑑,0
∙(
)=
𝑥1𝑑,𝑣 − 𝑥1𝑑,0 − 𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑𝑑,0
𝑥1𝑑𝑑,𝑣 − 𝑥1𝑑𝑑,0
2

𝑡
𝑡𝑣2 ⁄2
𝑥1,𝑣 − 𝑥1,0 − 𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,0 − 2𝑣 ∙ 𝑥1𝑑𝑑,0
)
−𝑡𝑣2 ) ∙ (
𝑥1𝑑,𝑣 − 𝑥1𝑑,0 − 𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑𝑑,0
2⁄
𝑡𝑣 2
𝑥1𝑑𝑑,𝑣 − 𝑥1𝑑𝑑,0

(57)

módon számolhatók, amelyből az 𝑎3 , 𝑎4 és 𝑎5 együtthatók
𝑎3 = −10𝑥1,0 − 6𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,0 −

3𝑡𝑣2
2

∙ 𝑥1𝑑𝑑,0 + 10𝑥1,𝑣 − 4𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,𝑣 +
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𝑡𝑣2
2

∙ 𝑥1𝑑𝑑,𝑣

(58)

𝑎4 = 15𝑥1,0 + 8𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,0 +

3𝑡𝑣2

𝑎5 = −6𝑥1,0 − 3𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,0 −

2
𝑡𝑣2
2

∙ 𝑥1𝑑𝑑,0 − 15𝑥1,𝑣 + 7𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,𝑣 − 𝑡𝑣2 ∙ 𝑥1𝑑𝑑,𝑣
∙ 𝑥1𝑑𝑑,0 + 6𝑥1,𝑣 − 3𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,𝑣 +

𝑡𝑣2
2

∙ 𝑥1𝑑𝑑,𝑣

(59)
(60)

módon határozhatók meg.
Tehát az 𝑥1 rendszerváltozót linearizáló bemenetnek választva az egylépéses reakció pályája a
(21), (24), (28), (30), (41), (42), (43), (47), (48), (49), (58), (59) és (60) egyenletek alapján
tervezhető meg. A (47), (48), (49), (58), (59), (60) egyenletek szerinti 𝑎0 , 𝑎1 , ⋯ , 𝑎5
együtthatókat a (41), (42), (43) kifejezésekbe helyettesítve megkapjuk 𝑥1 (𝑡), 𝑥̇ 1 (𝑡) és 𝑥̈ 1 (𝑡)
kiszámítási módját, majd a kapott összefüggéseket a (21), (24), (28) és (30) egyenletekbe
visszaírva megkapjuk, hogyan számíthatók ki az egyes rendszerváltozók időfüggvényei.
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Az egylépéses reakció pályáját megadó időfüggvények alakja:
𝑥𝑖 (𝑡) = 𝑥1 (𝑡) + 𝐶𝑥𝑖 ,

𝐶𝑥𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. ,

𝑦𝑗 (𝑡) = −𝑥1 (𝑡) + 𝐶𝑦𝑗 ,
𝑇(𝑡) =

𝑖 = 2,3, ⋯ , 𝐼,

𝐶𝑦𝑗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. ,
𝐸

𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝐽,
,

𝑅𝑒 ∙(𝑙𝑛(−𝑘0 𝑥1 (𝑡) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡)+𝐶𝑥𝑖 ))−𝑙𝑛(𝑥̇ 1 (𝑡)))

𝑢(𝑡) = −

𝑘0
𝛽

𝑒 −𝑙𝑛(−𝑘0𝑥1

(𝑡) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡)+𝐶𝑥 ))+𝑙𝑛(𝑥̇ 1 (𝑡))
𝑖

𝐸

−𝑅 ∙
𝑒

∙

∙ 𝑥1 (𝑡) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡) + 𝐶𝑥𝑖 ) −

1
2
(𝑙𝑛(−𝑘0 𝑥1 (𝑡) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡)+𝐶𝑥𝑖 ))−𝑙𝑛(𝑥̇ 1 (𝑡)))

∙ (−𝑘0 ) ∙

((𝑥̇ 1 (𝑡))2 −𝑥1 (𝑡)𝑥̈ 1 (𝑡)) ∏𝐼𝑖=2(𝑥1 (𝑡)+𝐶𝑥𝑖 )+𝑥1 (𝑡)𝑥̇ 1 (𝑡) ∑𝐼𝑖=2(𝑥̇ 𝑖 (𝑡) ∏𝐼𝑠=2,𝑠≠𝑖(𝑥1 (𝑡)−𝐶𝑥𝑠 ))

.

(𝑥̇ 1 (𝑡))2

A kifejezésben szereplő 𝒙𝟏 (𝒕), 𝒙̇ 𝟏 (𝒕) és 𝒙̈ 𝟏 (𝒕) függvények számítási módja:
𝑥1 (𝑡) = ∑5𝑛=0 𝑎𝑛 𝜏 𝑛 (𝑡),
1

𝑡

𝜏(𝑡) = 𝑡 ,
𝑣

𝑙!

𝑥̇ 1 (𝑡) = 𝑡 ∑5𝑙=1 (𝑙−1)! 𝑎𝑙 𝜏 𝑙−1 (𝑡),
𝑣

1

𝑙!

𝑥̈ 1 (𝑡) = 𝑡 2 ∑5𝑙=2 (𝑙−2)! 𝑎𝑙 𝜏 𝑙−2 (𝑡),
𝑣

ahol az 𝒂𝟎 , 𝒂𝟏 , ⋯ , 𝒂𝟓 együtthatók
𝑎0 = 𝑥1,0 ,
𝑎1 = 𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,0 ,
𝑎2 =

𝑡𝑣2
2

∙ 𝑥1𝑑𝑑,0 ,

𝑎3 = −10𝑥1,0 − 6𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,0 −
𝑎4 = 15𝑥1,0 + 8𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,0 +
𝑎5 = −6𝑥1,0 − 3𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,0 −

3𝑡𝑣2

3𝑡𝑣2
2
𝑡𝑣2
2

2

∙ 𝑥1𝑑𝑑,0 + 10𝑥1,𝑣 − 4𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,𝑣 +

𝑡𝑣2
2

∙ 𝑥1𝑑𝑑,𝑣 ,

∙ 𝑥1𝑑𝑑,0 − 15𝑥1,𝑣 + 7𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,𝑣 − 𝑡𝑣2 ∙ 𝑥1𝑑𝑑,𝑣 ,
∙ 𝑥1𝑑𝑑,0 + 6𝑥1,𝑣 − 3𝑡𝑣 ∙ 𝑥1𝑑,𝑣 +

módon számolhatók.
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𝑡𝑣2
2

∙ 𝑥1𝑑𝑑,𝑣

3.2 Pályatervezés parametrizált függvényosztály megválasztásával
A parametrizált függvényosztály megfelelő megválasztásával való pályatervezést a 2. ábra
szerinti példa reakción keresztül mutatjuk be. Tekintsük a 2. ábra szerinti 3 lépésből álló kémiai
reakciót. Legyenek 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 a reakcióban résztvevő anyagfajták és 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 a
megfelelő anyagfajták koncentrációi. Tegyük fel, hogy 𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1,2,3 és 𝑥4 ≥ 0.
k1
k3

X1

k2

X4

X3
X2
2. ábra: Példa reakció

A rendszert leíró differenciálegyenlet-rendszer a következő alakban írható:
𝑥̇ 1 (𝑡) = −𝑘1,0 𝑒
𝑥̇ 2 (𝑡) = −𝑘2,0 𝑒
𝑥̇ 3 (𝑡) = 𝑘1,0 𝑒

−

𝑥̇ 4 (𝑡) = 𝑘3,0 𝑒

−

−

𝐸1
𝑅𝑒 𝑇(𝑡)

−

𝐸2
𝑅𝑒𝑇(𝑡)

𝐸1
𝑅𝑒𝑇(𝑡)

𝐸3
𝑅𝑒𝑇(𝑡)

𝑥1 (𝑡)

(58)

𝑥2 (𝑡)

(62)

𝑥1 (𝑡) + 𝑘2,0 𝑒

−

𝐸2
𝑅𝑒 𝑇(𝑡)

𝑥2 (𝑡) − 𝑘3,0 𝑒

−

𝐸3
𝑅𝑒𝑇(𝑡)

𝑥3 (𝑡)

(64)

𝑥3 (𝑡)

𝐸1

𝐸2

𝐸3

𝑘
−
𝑘
−
𝑘
−
𝑇̇(𝑡) = 𝛽1,0 𝑒 𝑅𝑒𝑇(𝑡) 𝑥1 (𝑡) + 𝛽2,0 𝑒 𝑅𝑒𝑇(𝑡) 𝑥2 (𝑡) + 𝛽3,0 𝑒 𝑅𝑒𝑇(𝑡) 𝑥3 (𝑡) + 𝑢(𝑡)
1

(63)

2

3

(65)

Az 𝑢(𝑡) bemenet a 𝜉(𝑡) = (𝑥1 (𝑡), 𝑥2 (𝑡), 𝑥3 (𝑡), 𝑥4 (𝑡), 𝑇(𝑡)) trajektóriát generálja. A
következőkben megvizsgáljuk, hogy az 𝑋1 vegyület koncentrációjának időfüggvényét egy
parametrizált függvényosztályként megválasztva hogyan tervezhető pálya a rendszerhez,
amely minden 𝑡 időpillanatban teljesíti a (61)-(65) differenciálegyenleteket, illetve az
𝑥𝑖 (0) = 𝑥𝑖,0 ,

𝑖 = 1,2,3,4,

(66)
(67)

𝑇(0) = 𝑇0
kezdeti feltételeket.
Az 𝑥1 (𝑡) koncentráció időfüggvényének a
𝑥1 (𝑡) = 𝐶1 𝑒

−

𝑡
𝑡0

(68)

parametrizált függvényosztályt választottuk, ahol 𝐶1 időfüggetlen konstans. 𝐴 𝑡 = 0 kezdeti
időpillanatban az egyenlet 𝑥1 (0) = 𝐶1 alakban írható. Mivel az 𝑥1 (𝑡) időfüggvénynek
teljesítenie kell a (66) szerinti 𝑥1 (𝑡) = 𝑥1,0 kezdeti feltételt, a 𝐶1 konstans az 𝑥1,0 kezdeti
koncentrációval kell, hogy megegyezzen, azaz
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𝑥1 (𝑡) = 𝐶1 𝑒

−

𝑡
𝑡0

, 𝐶1 = 𝑥1,0 .

(69)

A 𝑇(𝑡) hőmérsékletfüggvény kiszámítási módja az 𝑥1 (𝑡) időfüggvény és deriváltja segítségével
adható meg. Az 𝑥1 (𝑡) függvény idő szerinti deriváltja
𝐶

𝑥̇ 1 (𝑡) = − 𝑡 1 𝑒

−

𝑡
𝑡0

(70)

0

módon számolható. A (70) egyenletet a (68) egyenlettel elosztva, majd a kapott hányadost az
𝑥1 (𝑡) koncentráció változását leíró (61) egyenlet megfelelő alakjával egyenlővé téve a
𝑥̇ 1 (𝑡)

1

𝑥1

0

= − 𝑡 = −𝑘1,0 𝑒
(𝑡)

−

𝐸1
𝑅𝑒𝑇(𝑡)

(71)

összefüggés adódik. Az így kapott egyenletet a hőmérsékletre rendezve a
𝑇(𝑡) =

𝐸1
𝑅𝑒 ∙ln(𝑘1,0 𝑡0 )

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

(72)

kifejezést kapjuk. A kapott egyenletnek teljesítenie kell a (67) szerinti kezdeti feltételt, így az
egyenlet jobb oldalán szereplő konstans a 𝑇0 kezdeti hőmérséklettel egyezik meg:
𝐸1

𝑇(0) = 𝑅

𝑒 ∙ln(𝑘1,0 𝑡0 )

= 𝑇0 .

(73)

Ebből a 𝑡0 időállandó kifejezésére a
𝑡0 = 𝑘

1
1,0

𝐸1

(74)

𝑒 𝑇0𝑅𝑒

összefüggés adódik.
Mivel az 𝑥1 (𝑡) koncentrációfüggvényt (68) alakban megválasztva a hőmérséklet időben
állandó függvény, a reakciósebességi együtthatók is időben állandók lesznek. Időben állandó
hőmérsékletfüggvény esetén az reakciót leíró (61)-(65) differenciálegyenlet-rendszer
𝑥̇ 1 (𝑡) = −𝑘1 𝑥1 (𝑡)

(75)

𝑥̇ 2 (𝑡) = −𝑘2 𝑥2 (𝑡)

(76)

𝑥̇ 3 (𝑡) = 𝑘1 𝑥1 (𝑡) + 𝑘2 𝑥2 (𝑡) − 𝑘3 𝑥3 (𝑡)

(77)

𝑥̇ 4 (𝑡) = 𝑘3 𝑥3 (𝑡)

(78)

𝑘

𝑘

𝑘

0 = 𝛽1 𝑥1 (𝑡) + 𝛽2 𝑥2 (𝑡) + 𝛽3 𝑥3 (𝑡) + 𝑢(𝑡)
1

2

−

𝐸𝑟
𝑅𝑒𝑇0

3

(79)

alakúra egyszerűsödik, ahol 𝑘𝑟 = 𝑘𝑟,0 𝑒
időfüggetlen konstans minden 𝑟 ∈ {1,2,3} esetén.
A pályatervezés során meghatározzuk a (75)-(79) egyenletrendszer megoldását, azaz
megadjuk, hogy a 𝑥1 (𝑡) koncentrációfüggvényt (68) alakúnak választva az 𝑥2 (𝑡), 𝑥3 (𝑡), 𝑥4 (𝑡)
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és 𝑢(𝑡) időfüggvények hogyan számolhatók ki. Első lépésben az 𝑥2 (𝑡) koncentráció
időfüggvényének kiszámítási módját határozzuk meg. A (76) egyenletet átalakítva az
1

(80)

∫ 𝑥 𝑑𝑥2 = ∫ −𝑘2 𝑑𝑡
2

összefüggés adódik. Az integrálást elvégezve az 𝑥2 koncentráció időfüggvénye
𝑥2 (𝑡) = 𝐶2 𝑒 −𝑘2𝑡 ,

𝐶2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

(81)

módon írható fel. A (66) szerinti 𝑥2 (0) = 𝑥2,0 kezdeti feltételt figyelembe véve a (81)
egyenletben szereplő 𝐶2 konstans az
(82)

𝑥2 (0) = 𝐶2 = 𝑥2,0
összefüggés szerint kapható meg, így az 𝑥2 (𝑡) időfüggvény
𝑥2 (𝑡) = 𝑥2,0 𝑒 −𝑘2𝑡

(83)

alakúnak adódik.
Következő lépésben az 𝑥3 (𝑡) koncentráció időfüggvényét határozzuk meg. A (77)
egyenletbe a (69) és (83) összefüggéseket helyettesítve az 𝑥3 (𝑡) koncentráció változását
megadó inhomogén lineáris elsőrendű differenciálegyenlet
𝑥̇ 3 (𝑡) + 𝑘3 𝑥3 (𝑡) = 𝑘1 𝑥1,0 𝑒

−

𝑡
𝑡0

+ 𝑘2 𝑥2,0 𝑒 −𝑘2 𝑡

(84)

alakban írható, a hozzá tartozó homogén egyenlet pedig
𝑥̇ 3 (𝑡) + 𝑘3 𝑥3 (𝑡) = 0

(85)

alakú. A (85) homogén egyenlet a (76) differenciálegyenlettel analóg módon oldható meg,
megoldása
𝑥3,ℎ (𝑡) = 𝐶3 𝑒 −𝑘3 𝑡 ,

𝐶3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

(86)

A (84) egyenlet inhomogén partikuláris megoldását (86) alapján
𝑥3,𝑖ℎ𝑝 (𝑡) = 𝐶3 (𝑡)𝑒 −𝑘3𝑡

(87)

alakban kereshetjük. A (87) egyenletet (84) differenciálegyenletbe visszaírva a 𝐶3̇ (𝑡) derivált
függvény
𝑡

−
𝐶3̇ (𝑡) = 𝑒 𝑘3 𝑡 (𝑘1 𝑥1,0 𝑒 𝑡0 + 𝑘2 𝑥2,0 𝑒 −𝑘2𝑡 ).

(88)

alakúnak adódik. A (88) egyenletet integrálva 𝐶3 (𝑡)
𝐶3 (𝑡) =

𝑘1 𝑥1,0
𝑘3 −

1
𝑡0

𝑒

1
𝑡0

(𝑘3 − )𝑡

𝑘 𝑥

+ 𝑘 2−𝑘2,0 𝑒 (𝑘3 −𝑘2 )𝑡
3
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2

(89)

alakú, így a (84) egyenlet inhomogén partikuláris megoldása
𝑥3,𝑖ℎ𝑝 (𝑡) =

𝑘1 𝑥1,0
1
𝑘3 −
𝑡0

𝑒

−

𝑡
𝑡0

𝑘 𝑥

+ 𝑘 2−𝑘2,0 𝑒 −𝑘2 𝑡 .
3

(90)

2

A (86) és (90) egyenletek alapján a (84) egyenlet általános megoldására
𝑘1 𝑥1,0

𝑥3 (𝑡) = 𝑥3,ℎ (𝑡) + 𝑥3,𝑖ℎ𝑝 (𝑡) = 𝐶3 𝑒 −𝑘3 𝑡 +

𝑘3 −

𝑒

1
𝑡0

−

𝑡
𝑡0

𝑘 𝑥

+ 𝑘 2−𝑘2,0 𝑒 −𝑘2 𝑡
3

2

(91)

adódik. A (66) szerinti 𝑥3 (0) = 𝑥3,0 kezdeti feltételt figyelembe véve
𝐶3 = 𝑥3,0 −

𝑘1 𝑥1,0
1
𝑘3 −
𝑡0

𝑘2 𝑥2,0

−

𝑘3 −𝑘2

,

(92)

így az 𝑥3 (𝑡) időfüggvény
𝑥3 (𝑡) = (𝑥3,0 −

𝑘1 𝑥1,0
1
𝑘3 −
𝑡0

𝑘 𝑥

𝑘1 𝑥1,0

3

1
𝑘3 −
𝑡0

− 𝑘 2−𝑘2,0 ) 𝑒 −𝑘3 𝑡 +
2

𝑒

−

𝑡
𝑡0

𝑘 𝑥

+ 𝑘 2−𝑘2,0 𝑒 −𝑘2 𝑡
3

2

(93)

alakban írható.
Ezt követően az 𝑥4 (𝑡) koncentráció időfüggvényét határozzuk meg. A (93) egyenletet a (78)
összefüggésbe helyettesítve az 𝑥4 (𝑡) koncentráció változását leíró differenciálegyenlet
𝑥̇ 4 (𝑡) = 𝑘3 (𝑥3,0 −

𝑘1 𝑥1,0
𝑘3 −

𝑘 𝑥

− 𝑘 2−𝑘2,0 ) 𝑒 −𝑘3 𝑡 + 𝑘3

1
𝑡0

3

2

𝑘1 𝑥1,0
𝑘3 −

1
𝑡0

𝑒

−

𝑡
𝑡0

𝑘 𝑥

+ 𝑘3 𝑘 2−𝑘2,0 𝑒 −𝑘2 𝑡
3

2

(94)

módon adható meg. Az egyenletet az idő szerint integrálva a (94) egyenlet megoldása
𝑥4 (𝑡) = − (𝑥3,0 −

𝑘1 𝑥1,0
1
𝑘3 −
𝑡0

𝑘 𝑥

𝑘1 𝑥1,0

3

1
𝑘3 −
𝑡0

− 𝑘 2−𝑘2,0 ) 𝑒 −𝑘3 𝑡 − 𝑘3 𝑡0
2

𝑒

−

𝑡
𝑡0

𝑘 𝑥

𝑘

− 𝑘3 ∙ 𝑘 2−𝑘2,0 𝑒 −𝑘2 𝑡 + 𝑐4,
2

3

2

(95)

𝑐4 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

A (66) szerinti 𝑥4 (0) = 𝑥4,0 kezdeti feltétel szerint a (95) egyenletben szereplő 𝑐4 konstans
𝑐4 = 𝑥4,0 + 𝑥3,0 + (𝑘3 𝑡0 − 1)

𝑘1 𝑥1,0
𝑘3 −

1
𝑡0

𝑘 𝑥

𝑘

+ (𝑘3 − 1) 𝑘 2−𝑘2,0
2

3

(96)

2

módon határozható meg, így az 𝑥4 (𝑡) időfüggvény
𝑥4 (𝑡) = − (𝑥3,0 −

𝑘1 𝑥1,0
𝑘3 −

1
𝑡0

𝑘2 𝑥2,0

−𝑘

3 −𝑘2

)𝑒

+𝑥4,0 + 𝑥3,0 + (𝑘3 𝑡0 − 1)

−𝑘3 𝑡

− 𝑘3 𝑡0

𝑘1 𝑥1,0
1
𝑘3 −
𝑡0
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𝑘1 𝑥1,0
𝑘3 −

1
𝑡0

𝑒

−

𝑡
𝑡0

2

𝑘 𝑥

𝑘

+ (𝑘3 − 1) 𝑘 2−𝑘2,0
2

3

𝑘 𝑥

𝑘

− 𝑘3 ∙ 𝑘 2−𝑘2,0 𝑒 −𝑘2 𝑡 +

2

3

2

(97)

alakban írható.
Végül az 𝑢(𝑡) bemenet időfüggvényét adjuk meg. A (79) egyenletbe a (69), (81) és (93)
összefüggéseket behelyettesítve az 𝑢(𝑡) bemenet időfüggvénye

𝑢(𝑡) =

𝑡
𝑘3
𝑘1 𝑥1,0
𝑘2 𝑥2,0
1
1
−
(𝑥3,0 −
−
) 𝑒 −𝑘3 𝑡 + (
− ) 𝑘1 𝑥1,0 𝑒 𝑡0 +
1 𝑘3 − 𝑘2
1 𝛽1
𝛽3
𝑘3 − 𝑡
𝑘3 − 𝑡
0
0

+ (𝑘

1

1

3 −𝑘2

− 𝛽 ) 𝑘2 𝑥2,0 𝑒 −𝑘2 𝑡 .

(98)

2

Tehát a reakció pályája a (69), (72), (73), (74), (83), (93), (97) és (98) egyenletek alapján írható
fel.
A reakció pályáját megadó időfüggvények alakja:
𝑥1 (𝑡) = 𝑥1,0 𝑒

−

𝑡
𝑡0

,

𝑡0 = 𝑘

𝐸1

1
1,0

𝑒 𝑇0𝑅𝑒

𝑥2 (𝑡) = 𝑥2,0 𝑒 −𝑘2𝑡 ,
𝑥3 (𝑡) = (𝑥3,0 −

𝑘1 𝑥1,0
1
𝑘3 −
𝑡0

𝑥4 (𝑡) = − (𝑥3,0 −

𝑘 𝑥

𝑘1 𝑥1,0

3

1
𝑘3 −
𝑡0

− 𝑘 2−𝑘2,0 ) 𝑒 −𝑘3 𝑡 +

𝑘1 𝑥1,0
1
𝑘3 −
𝑡0

2

𝑒

−

𝑡
𝑡0

𝑘 𝑥

+ 𝑘 2−𝑘2,0 𝑒 −𝑘2 𝑡 ,
3

𝑘 𝑥

𝑘1 𝑥1,0

3

1
𝑘3 −
𝑡0

− 𝑘 2−𝑘2,0 ) 𝑒 −𝑘3 𝑡 − 𝑘3 𝑡0
2

+𝑥4,0 + 𝑥3,0 + (𝑘3 𝑡0 − 1)

𝑘1 𝑥1,0
𝑘3 −

1
𝑡0

𝑒

−

2

𝑡
𝑡0

𝑘 𝑥

𝑘

− 𝑘3 ∙ 𝑘 2−𝑘2,0 𝑒 −𝑘2 𝑡 +
2

3

2

𝑘 𝑥

𝑘

+ (𝑘3 − 1) 𝑘 2−𝑘2,0 ,
2

3

2

𝑇(𝑡) = 𝑇0,
𝑘

𝑢(𝑡) = 𝛽3 (𝑥3,0 −
3

𝑘1 𝑥1,0
1
𝑘3 −
𝑡0

+ (𝑘

1
3 −𝑘2

𝑘 𝑥

1

3

1
𝑘3 −
𝑡0

− 𝑘 2−𝑘2,0 ) 𝑒 −𝑘3 𝑡 + (
2

1

− 𝛽 ) 𝑘2 𝑥2,0 𝑒 −𝑘2 𝑡 .
2

216

1

− 𝛽 ) 𝑘1 𝑥1,0 𝑒
1

−

𝑡
𝑡0

+

4. Összefoglalás
Munkánk során adott struktúrájú kémiai reakciókhoz terveztünk pályát. Speciálisan egylépéses
reakciók esetében, illetve egy konkrét példa reakció esetében adtuk meg a rendszer trajektóriáit.
Az egylépéses reakciók vizsgálata során a differenciálisan sima rendszereknél alkalmazható
polinom interpolációs módszert használtuk a pályatervezéshez, melynek segítségével megadtuk
a rendszer trajektóriáit zárt alakban a kezdeti- és végfeltételek figyelembevételével. A vizsgált
példa reakció esetében a kiindulási anyagfajta koncentrációjának időfüggvényét egy
parametrizált függvényosztály alakjában választottuk meg, majd ennek ismeretében adtuk meg
a további anyagfajták koncentrációinak időfüggvényeit, illetve a hőmérséklet időfüggvényét
zárt alakban.
Köszönetnyilvánítás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság
Programjának Támogatásával készült.
Irodalomjegyzék
[1]
P. Érdi és J. Tóth, Mathematical models of chemical reactions. Theory and applications
of deterministic and stochastic models, Princeton University Press, 1989.
[2]
A. Schubert, Homogén reakciók kinetikája, Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1976.
[3]
P. W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford, 1978.
[4]
J. Lévine, Analysis and Control of Nonlinear Systems. A Flatness-based Approach,
Berlin: Springer Verlag, 2009.
Lektorálta: Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

217

Emese,

egyetemi

docens,

BME

MŰVÉSZETI ÉS
MŰVÉSZETTUDOMÁNYI
SZEKCIÓ

218

EGY NEOAVANTGÁRD UTÓPIA MAGYARORSZÁGON –
ERDÉLY MIKLÓS KREATIVITÁS-ELMÉLETÉRŐL ÉS
MŰVÉSZETPEDAGÓGIÁJÁRÓL
Kőhalmi Péter
Magyar Tudományos Akadémia, Támogatott Kutatócsoportok Irodája, Magyar
Képzőművészeti Egyetem, Doktori Iskola, tudományos munkatárs, kohalmipeter@gmail.com1
Absztrakt
Erdély Miklós 91 éve, 1928-ban született és 1986-ban hunyt el. Ahogy időben távolodunk
életművének lezárulásától, úgy rajzolódik ki mind élesebben, hogy tevékenysége és szerepe a
magyar avantgárd kultúrában – a jól kitapintható különbségek ellenére is – csupán Kassák
Lajoséhoz mérhető. Ahogy az is egyre inkább látszódik, hogy életművének jelentősége túlmutat
a számára adott tér-idő koordinátákon. Súlyához illő helyét talán inkább lehet megtalálnunk a
kelet-európai régió egyik legfontosabb alkotójaként, mi több, azon is túllendülve, s némileg
más szemléletet felvéve, a globális tendenciák áramlataiból kiemelkedő legjelentősebb és
legjellegzetesebb alkotók között.
Jelen tanulmányban allround életművének egy különösen fontos vonulatáról lesz szó: Erdély
Miklós kreativitás-teóriájáról és az ezen alapuló művészetpedagógiai tevékenységéről.
Írásomat három részre osztom. Előbb röviden vázolom pedagógiai tevékenységének főbb
állomásait, majd felfejtem a kreativitás elméletének azon vonatkozási pontjait, amelyek
meghatározóak voltak számára (Koestler, Landau, Guilford), végül pedig beillesztem ilyen
irányú tevékenységét az œuvre egészébe.
Kulcsszavak: Erdély Miklós, neoavantgárd, kreativitás, művészetpedagógia
1. Erdély Miklós pedagógiai tevékenységének főbb állomásai
Erdély Miklós pedagógiai munkássága három szakaszra oszlik, melynek története 1975-ig, a
Ganz-MÁVAG Művelődési Központ víztornyáig nyúlik vissza. Itt működött a Józsefvárosi
Képzőművész Kör rajz- és szobrászszakköre, melynek résztvevői elsősorban a Képzőművészeti
Főiskola felvételijének szakmai, szemléleti elvárásaira készülhettek fel, hasonlóan az ez idő tájt
tevékenykedő jó néhány amatőr képzőművészeti körhöz. A víztoronyban a radikális változás
’75 tavaszán kezdődött, mikor is Maurer Dóra, majd fél évvel később csatlakozva hozzá Erdély
Miklós átvették a Kör vezetését. A foglalkozások ekkortól, azon túl, hogy végletesen
kibővítették a „szén rágásának”2 lehetőségeit, fokozatosan, minden médiumra kiterjesztették a
kreatív kísérletezés szabadságának érvényességét. Ezzel friss lendületet és újabb
megkerülhetetlen – underground, de nem földalatti, hanem igenis kiemelkedő – helyszínt adva
az avantgárd mozgalmasságnak. 1975 őszére Maurer és Erdély közös szakkört dolgozott ki
Mozgástervezési és Kivitelezési Akció néven, melynek elnevezése 1976 februárjától
Kreativitási gyakorlatokra változott, feltehetően Landau, a kör látogatói közt később már
közkézen forgó könyvére utalva [26]. Maurer Dóra 1976 végére lépésről lépésre eltávolodott a
Kreativitási gyakorlatoktól, innentől ennek Erdély lett a központi alakja, s nagyjából ekkortól
datálhatjuk Erdély munkásságának szerves részét képző művészetpedagógiai tevékenységét. Az
előzmények után tehát az Erdély köré szerveződő aktivitás három szakaszból állt: 1976-tól
1977-ig vezette a Kreativitási gyakorlatokat a Ganz-MÁVAG Művelődési Központban, majd
1977-től 1978-ig a Fantáziafejlesztő gyakorlatokat (FAFEJ) irányította, előbb a Vízivárosi
Pinceklubban, később a Marczibányi téri Ifjúsági Házban, 1978 őszén pedig a FAFEJ átalakult
1
2

Jelen tanulmány az MTA Prémium posztdoktori kutatói programjának keretében készült.
Erdély kifejezését Maurer Dóra idézi fel Havas Fannyval beszélgetve [16: 3].
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Interdiszciplináris Gondolkodás (azaz INDIGO) kurzussá, mely a Marczibányi tér után a MOM
Művelődési Központba költözött, s előbb kollektíven, majd önállóan alkotó, ám munkáikban
az együtt gondolkodás dinamikáját mindig színre vivő csoportként jelentkezett.
2. Erdély pedagógiai gyakorlatának teoretikus kontextusa: Koestler, Landau és Guilford
kreativitás-elméletei
Erdély Miklós alternatív pedagógiájának közvetlen elméleti gyökereit keresve két, számára és
a résztvevők számára is fontos elméleti közeget jelentő munkánál kell megállnunk: Arthur
Koestler és Erika Landau könyveinél.
Hogy Erdély biztosan ismerte Koestler gondolatait, már csak egy 1984-ben készült
festményének a címe is jelzi: Koestler (A véletlen gyökerei). Ha pedig arra vagyunk kíváncsiak,
Erdély A vak véletlen gyökerein kívül mit ismerhetett még tőle, akkor az 1973-ban megjelent,
Halász László által szerkesztett Művészetpszichológia című tanulmánygyűjteményt kell
fellapoznunk, melyben többek közt helyet kapott Arthur Koestler A teremtés című könyvének
egy fontos, összegző fejezete is [23].3 Koestler teóriájának előterében a kreativitás három,
szerinte egymástól élesen elhatárolhatatlan területének, a komikumnak, a tudományos
felfedezésnek és a művészeti alkotásnak a vizsgálata áll. Példák és érvek hosszú sorával járja
körbe alaptézisét, mely szerint a humor, a felfedezés és a művészet közkeletűen heterogénnek
tekintett folyamatai mögött egyazon alapmintázat, a biszociatív gondolkodás rejlik [24: 50].
Koestler alapelve az, hogy ha egy eseményt, egy problémát vagy egy ötletet egyszerre legalább
két, egymással kölcsönösen összeférhetetlen összefüggésrendszerben is tudunk értelmezni,
akkor a vonatkoztatási síkok – az ő terminusával gondolkodási (és viselkedési) mátrixok –
összeütközése új belátásokhoz vezethet. Két, egymással párhuzamosan futó referenciakeret
találkozása szikrázik fel a nevetésben, ahogy két, egymástól áthidalhatatlan távolságban álló
tapasztalati rendszer vagy tudományos leképezési mód paradox érintkezése jó eséllyel egy
harmadik, addig elképzelhetetlennek vélt felismeréshez vezet, s ahogy két elszeparált készség,
szellemi sík, kulturális tapasztalat, begyakorolt szokás és kódrendszer összeütközése a
művészet megújhodásának lehet a záloga. Amint írja: „Azért alkottam meg a biszociáció
kifejezést, hogy különbséget tegyek az egy síkon való gondolkodás rutinművelete, és a kreatív
tevékenység között, amely – s ennek bizonyításával fogok megpróbálkozni – mindig egynél
több síkon mozog.” [24: 24]4
S már most megjegyezhetjük azt is, hogy az említett kötetben olvasható John P. Guilfordtól is egy
tanulmány Az alkotóképességek a művészetekben címen [15] – ami pedig azért fontos, mert főként Guilford
kutatási eredményei és az ezekhez kötődő újabb fejlemények képzik Erika Landau könyvének gerincét,
melyről még írni fogok.
4
Koestler céljait talán jobban fedi könyvének eredeti címe: míg a magyar ’teremtés’ az alkotás, a kreálás
biblikus konnotációit is kiemeli, a létre-hozást, addig az angol címben a kreálás a Koestler által
meghatározni kívánt kreativitással is egybecseng [22].
Koestler igazán tágra nyitott perspektívájához hozzákívánkozik egy kisebb genealógiai kitérő is.
Ahogy azt biztos elrugaszkodási felületként Koestler felismeri, Bergson a biszociatív gondolkodáshoz
hasonlóan írja le a helyzetkomikumot: „Egy helyzet mindig komikus, ha ugyanabban az időben két
egymástól teljesen független eseménysorhoz tartozik, s egyszerre két egészen különböző módon lehet
értelmezni.” [1: 95] Ám Koestler ehhez hozzáteszi, Bergson gondolatmenetében ez a fajta meghatározás
kivételnek számít [24: 40–41]. Ebben pedig Koestlernek igaza van, de csak részben: Bergson alapvető
meghatározása szerint ugyanis a komikum „élőbe illeszkedő mechanizmus”, az organikus hajlékonyság és
a tehetetlen, gépies merevség kettősségével, az ember és az automata dualizmusával, amit márpedig
szintúgy vélhetünk egyfajta biszociatív szemléletnek, s ami fölött – az általa is felismerni vélt elődtől már
finoman elrugaszkodva – Koestler szemet huny. Mindezzel együtt Koestler nem csak a komikum esetében
mutatja ki a biszociáció mintázatát mint a kreativitás gyökerét: példái a Neumann Jánostól,
Schopenhauertől és Freudtól származó viccektől Kepler, Gutenberg, Darwin vagy éppen Einstein, Bohr,
Schrödinger és Dirac eredményein át Homéroszig, Blake-ig és Keats-ig, Leonardóig, Rembrandtig,
Picassóig, Henry Moore-ig és a televíziós sorozatokig tartanak.
3
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Koestler szerint a biciklizés önműködő rutinja és a gondolkodás ösvényein való haladás között
többnyire jóval szerényebb a különbség, mint amekkorát önérzetünk sugall. Teóriája szerint a
biszociáció aktusának alapesete – mely lehet tudatos többsíkú gondolkodás eredménye, de akár,
ahogy a Vak véletlen gyökereiben [21] hosszabban is kifejti, egy véletlen együttállás
felismerése, avagy egy szándéktalan félregondolás következménye – explicitté teheti a
gondolkodás addig jobbára csak látens szabályait, és egyben segíthet a megszokás határain való
túllendülésben [24: 35–37]. A szellemi kizökkenés pedig annál erősebben jelentkezik, minél
távolabbi a két gondolkodási mátrix: a biszociáció sokként képes hatni, ha paradoxikus, ha
összeférhetetlenek a játékszabályok és a vonatkoztatási rendszerek.5 A paradoxonokkal való
találkozás „éles és könyörtelen fényt vet mindarra, amit – homályos rutinjainkat követve –
elmulasztottunk észrevenni; napvilágra kerülnek a játékszabályok mélyén rejtőző hallgatólagos
állítások és előítéletek. A biszociatív sokk szétveri a gondolkodás önelégült megszokásait, s a
látszólag nyilvánvaló felfedi a mélyen rejlő titkokat.” [24: 77]6
A biszociációs aktust, az automatizált rutinokból kivezető utat Koestler összességében úgy írja
le, hogy az jól hallhatóan egybecseng Erdély elemi montázsának meghatározásával. Ahogy
Koestler fogalmaz:
[…] [A biszociáció] valami ösztönös éleslátás, spontán szellemi
felcsillanás, mely egy megszokott eseményt vagy egy helyzetet új
megvilágításban mutat meg, s az új szituáció vadonatúj válaszokat
hív elő. A biszociációs aktus korábban teljességgel elkülönült
tapasztalati mátrixokat hoz kapcsolatba, s megérteti velünk, mit is
jelent voltaképpen az ébrenlét […]. [24: 37]
Ahogy pedig Erdély a Montázs-éhségben írja:
Egy jelenségtöredék kiszakítva folyamatából más, lehetőleg
kontrasztos környezetbe helyezve föltöltődik, szimbolikus értelmet
nyer, ismétlések során szuggesztivitása csak növekszik. […] [A
montázsnak] [m]ódja van […] a legintimebb kapcsolatot létesíteni
a közönséggel, és oly közelségből hatni, mint az önvizsgálat, a
folyamatosan felelősségre vont világnézet, a nyugtalanító erkölcsi
ízlés […]. [9: 102–104]7
Az elemi montázs és a biszociációs aktus Koestler-féle meghatározása egybecseng, azzal
együtt, hogy Erdély esetében a montázs más folyamatoknak a záloga. Erdély ambíciója szerint
ugyanis a montázs a paradoxonok kibillentő hatásával a jelentések felszámolását célozza meg:
az új lehetőségét előkészítő üres terep felé vezet. A szemiotikai alapeset ugyanis a következő:
„Ahogy a zenei modulációk az alapmotívum jelentését módosítják, funkcióját más és más
megvilágításba helyezik, úgy a filmi ismétlések, a halmozódó jelentésvonatkozások, egymásra
jelentéstranszformáló, moduláló hatással vannak. Ez a jelenség felelne meg a nyelvészetben a
tiszta paradigmának, a rag nélküli ragozásnak.” [10: 117] Amit Erdély úgy folytat: „[…] [A
jelek] az eredetileg világos jelentésüket éppen a »kontextusban« veszítik el, mégpedig – ideális
esetben – nyomtalanul.” [10: 120]
Lásd főként a Paradoxon és szintézis című alfejezetet [24: 108–110].
Ugyanezt lásd hosszabban: [24: 139–140].
7
De idézhetünk a montázs-vita hozzászólásának vázlatából is: „Mikor a fényképezőgép nézőkéje a
valóságra irányul, kétségtelen, hogy a kontinuitást szakítja meg, és a kép a valóság egy szegmentumát mint
elemet produkálja. Más szóval, azáltal, hogy egy jelenséget összefüggéseiből kiemel, olyan komplex
fenoménná transzformálja azt, mely az átértelmezésnek lehetőségét megnyitja. ” [11: 136]
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Erdély Miklós alternatív művészetpedagógiai gyakorlatában a FAFEJ-hez érve pedig azt
láthatjuk, hogy a kreativitást pontosan ott igyekeztek megragadni, ahol Koestler szerint is
elágaznak a gyökerei, a gondolkodásban. Enyedi Ildikó szavaival: „[…] [A] gyakorlatok fő
célja: gondolkodásunk megismerése és a gondolkodásbeli sémákkal való szembesülés
állandósulása [volt] […].” [4: 32] A FAFEJ-ben a paradoxikus, kilazító gyakorlatokkal, majd a
koanokkal a gondolkodást vették célba: a megszokások, a látens értelmezési raszterek és a
kulturális patternek felfedését, a logikai műveletek tisztázását és használatuk osztenzív
tudatosítását. Egy kifejezéssel: a tudat megtisztítását. Mindehhez pedig az a művészet határait
elbizonytalanító, nyitott, interdiszciplináris légkör adta a közeget, melyben a művészet
kérdéseire adható válaszok kiterjedhettek Einstein, Schrödinger, Dirac, Heisenberg, Bohr,
Born, Gödel és Russell felismeréseire úgy, mint a gondolkodás és a vallás nyugati tradícióira
vagy éppen a keleti spirituális tapasztalatokra. És Koestler szerint a kreativitás aktusa –
mondhatjuk, egyfajta biszociációs montázsként – pontosan itt, az interdiszciplinaritás terepén
képes csak igazán működésbe lendülni: „[…] [A kreativitás] megtalál, kiválogat, átcsoportosít,
kombinál és szintetizál már létező és ismert tényeket, eszméket, adottságokat és készségeket.”
[24: 140] Nagyobb folyamba ágyazva:
[…] [A] művészet, akárcsak a tudomány, kumulatív módon
fejlődik, de csak egy bizonyos ideig és csak szűk határok között,
amíg meg nem alkotnak mindent, ami az adott keskeny mezsgyén
megalkotható; a nagy fordulópontoknál azonban, ahonnan a
fejlődés új irányban indul el, már nagystílű biszociációkat találunk;
korszakok, kultúrák és az ismeretanyag különböző területeinek
termékenyítő kölcsönhatásait. [24: 535]
Erika Landau A kreativitás pszichológiája című könyvében hasonlóan nyitott interdiszciplináris
szemléletről ír mint a kreativitás nélkülözhetetlen alapjáról. Landau könyvének és Erdély
alternatív pedagógiájának tényszerű kapcsolatáról azonban már egy kicsivel többet is
tudhatunk: a Kreativitási gyakorlatok 1976. március 11-ei foglalkozásának meghívóján már
ajánlott olvasmányként szerepelt Erika Landau könyve, mely a gyakorlatok vezetőinek elméleti
alapállását jelezve a szakkörök során folyamatos hivatkozásul szolgált.8 1976 májusában a
Józsefvárosi Kiállítóteremben nyílt meg a Kreativitási gyakorlatok pedagógiai módszereit és
eredményeit, valamint az ezzel párhuzamosan működő, Maurer Dóra által vezetett rajzkurzus
dokumentumait bemutató Kreativitás és vizualitás című kiállítás, melynek a katalógusában is
meghatározó szerepet kaptak a Landau könyvéből származó idézetek [31]. A kiállítás
időtartama alatt pedig a négy ízben megtartott, bemutató-jellegű, nyilvános kreativitási
gyakorlatok közé meghirdetve Erdély Miklós egy alkalommal Mérei Ferenccel beszélgetett –
többek közt a Landau-könyv előszavának írójával –, természetesen a kreativitás
pszichológiájáról.9
Landau könyve három szempont mentén összegzi a kreativitás kutatásának fejleményeit, a
különböző pszichológiai iskolák kreativitás-meghatározásait. Áttekinti, melyik pszichológiai
elméletben mely szempont meghatározása áll előtérben: a kreatív produktumé (Ghiselin,
Lacklen, Guilford, Brogden, Sprecher, Taylor, Mednick és Arnold), a kreatív folyamaté
Erdély Dániel egészen pontosan úgy emlékszik, hogy bátyja, Erdély György ajánlotta édesapjuk
figyelmébe a könyvet [6: 59]. A foglalkozás meghívójának szövegét lásd: [20: 144].
9
A kiállítás programjának másolatát lásd: [20: 147]. Erdély és Landau könyvének kapcsolata előkerül még
Erdély Sebők Zoltánnal készült beszélgetésben is [34]. A kreativitás pszichológiájának és Erdély
pedagógiai munkásságának kapcsolatáról lásd még Hornyik Sándor tanulmányát [19]. Valamint Enyedi
Ildikó írását, melyben a kreatív szemlélethez való viszony változásain keresztül írja le Erdély pedagógiai
módszereit [4].
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(Anderson, May, Barron, Ghiselin, Torrance és Stein) vagy a kreatív személyiségé (Guilford,
Barron, MacKinnon, Maslow, Rogers, Dow, Parnes és Taylor). A felsoroltak közül most csupán
Guilfordra térek ki, ugyanis Erdély pedagógiájában főként az ő produktumra és személyiségre
összpontosító modelljét láthatjuk visszatükröződni. John P. Guilford arra a belátásra jutott,
hogy az ismert intelligenciatesztek nem képesek lefedni a kreativitást, ezért saját mérési
módszert dolgozott ki, a divergens produkciós tesztet (DPT). Ebben az intellektus aktivitásának
eltérő módjaiként különböző gondolkodási műveleteket különített el: többek közt a divergens
és a konvergens gondolkodást. Modellje szerint a konvergens gondolkodás a rendelkezésre álló
információkból szelektálva egy optimális vagy szokásos választ eredményez, míg a
gondolkodás divergens módja „különböző irányokba történő gondolkozás és a különböző
megoldási lehetőségek keresése” [26: 44–45]. Ez utóbbi, hasonlóan a biszociációs aktushoz,
arra irányul, hogy „a korábban elszigetelt tapasztalatok között kapcsolatokat találjunk, amelyek
új gondolkozási sémák formájában, új tapasztalatokként, elképzelésekként vagy
produktumokként jelennek meg” [26: 19]. Mindennek a nevelésben kialakítható szerepéhez
pedig hozzátartozik Guiford átvitelelmélete, mely szerint a kreativitást meghatározó divergens
szemléletmódnak nincsen elsődleges közege, tehát bármely területen fejleszthető, s aztán
bármely más tanulási területre kiterjeszthető [26: 56–58].10 Guilford nyomán Erika Landau arra
a következtetésre jut, hogy a tanításban a tudományterületek mentén történő ismeretátadás
helyett csakis az interdiszciplináris szemlélet biztosíthatja a kreativitás fejlődését. Már munkája
előszavában azt hangsúlyozza: „A formális nevelésben a súlypontot még mindig az
intelligenciára, vagyis a szilárd, szűk, tudományok szerint történő ismeretgyűjtésre helyezik.
Nem nevelnek önálló gondolkozásra, helyes kérdésfelvetésre, a különböző interdiszciplináris
válaszok keresésére. Nem fejlesztik a bátorságot arra, hogy ne a szokásos fogalmakban
gondolkozzunk.” [26: 17] Pedig, ahogy írja: „A tanár elősegítheti és fejlesztheti a kreatív
gondolkozást, ha elfogadja vagy éppen tanítja a feladatok divergens megközelítését. Ehhez
azonban a tanárnak vagy megfelelő felkészültséggel kell rendelkeznie, vagy pedig saját
magának is kreatívnak kellene lennie.” [26: 62] Majd könyvét A kreativitásra való nevelés című
fejezettel zárja, melyet úgy összegez:
A kreativitásból fakadó egyik legfontosabb feladat az
interdiszciplináris nevelés. A tudós, a filozófus, a művész és nem
utolsósorban a pszichológus az embert a saját szempontjából
vizsgálja és kutatja. A nevelő feladata viszont az, hogy az egyes
tudományok között úgy alakítsa ki a kapcsolatokat, hogy a tanuló
kreatív egyénné váljon. A tanulónak meg kell tanulnia, hogy a
külvilágban nyitottan és előítélet nélkül tájékozódjon, mérlegelje a
Guilford vizsgálatai mentén haladva Landau összegzi még Lowenfeld, Beittel, Brittan, Getzels, Jackson
és Torrance eredményeit. (Lásd bővebben: [26: 53–62].) Helyettük Guilfordnál maradva, mi az egyik első,
1950-ben publikált cikkéről írhatunk még, a Creativity-ről [14]. Ebben Guilford a teszteket alkalmazó
rendszeres vizsgálatok megkezdése előtti hipotéziseit vázolja, s a részképességek meghatározásakor még
csupán a tudomány és a vezetés, az igazgatás területein jelentkező kreativitásról szól – ahogy később írja,
egyszerűen azért, mert a hadügy számára ez volt fontos. Ugyanakkor Guilford elfogadja azt az általános
nézetet, miszerint egyazon képességek határozzák meg a kreativitás különböző szféráit, így a
tanulmányában körvonalazott képességekről is hallgatólagosan elfogadja, hogy feltehetően ezek játszanak
kiemelkedő szerepet a művészet területén is. Hét évvel később jelent meg Az alkotóképességek a
művészetben című tanulmánya, amely, ahogy már írtam, helyet kapott az 1973 -ban megjelent
Művészetpszichológia című tanulmánykötetben is [15]. Itt már kifejezetten a művészetek területén végzett
vizsgálatait foglalja össze. Egyfelől nem meglepő módon arra az eredményre jut, hogy más -más
részképességek emelkednek ki nem csupán egy kutató és egy művész esetében, de egy grafikus és egy
zeneszerző esetében is. Másfelől azonban a könnyedség, a rugalmasság és az eredetiség képességeinek
kibontásával ebben a tanulmányában már megadja a stabil kapcsolódási pontokat a kreativitás eltérő szférái
között, ugyanis ezeket mind a divergens gondolkodás alosztályaiba sorolja.
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különböző lehetséges megközelítési módokat, és ezeket
tapasztalati világának különböző területeiről származtassa. [26:
107]
Erdély Miklós alternatív pedagógiájában Koestler elméletének, Guilford modelljének és Landau
főként ez utóbbin alapuló következtetéseinek sajátságos, Erdély egész életművéhez igazodó
felfogásával találkozhatunk. Erdély Miklós művészetpedagógiájában a kreativitásra, a
divergens gondolkodásra nevelés elsődleges célja a megszokások, a kulturális patternek, a
látens értelmezési raszterek és az ismert kapcsolódási minták kilazítása. A csillapíthatatlan
interdiszciplináris magatartás szemléletében szorosan együtt jár a kreativitás igényével mint a
függetlenségre törekvő, rugalmas, többsíkú gondolkodással, az újra, az ismeretlenre való
felkészítéssel. Pedagógiai munkássága a legtágabban vett interdiszciplináris szemlélettel
teremti meg közegét a művészet és az egymástól is elszeparált tudományterületek közötti
dinamikus viszony kibomlásának; s ami számára igazán fontos, az egymástól távoli fakkokban
lévő gondolatok összeütköztetésének, akár paradoxonokká sűrűsödésének, vagy montázzsá
összeállva a jelentéskioltás előkészítésének. Ezzel pedig Erdély pedagógiai munkássága
elválaszthatatlanul fonódik egybe a szintúgy ezer gyökérből táplálkozó, szakadatlan megújuló,
paradoxikus életművével.11
3. A kreativitás expanziója
Erdély Miklós a kreativitást nem képességnek, hanem egyfajta készenléti állapotnak tekinti.
Állapotnak, mely nem csak egy megrekedt tudományos kutatás továbblendítésének lehet a
záloga, és nem is csupán az alkotó művész kivételes rezdüléseinek a jelzője: számára a
kreativitás az a mindenre nyitott készenléti állapot, mely az élet összes dimenziójában
érvényesülhet. S reményei szerint a művészet az a kitüntetett terep, melyen a kreativitás
begyakorolható; a művészet az a közeg, melynek megújításával az egyéni gondolkodás
függetlenségre sarkallható. Ahogy a Kreativitási és fantáziafejlesztő gyakorlatok céljait és
Legalább részben igazunk van, ha az interdiszciplináris szemlélet egyik meghatározó kontextusát
Koestler, Guilford és Landau munkáiban véljük felfedezni, s a kreativitás alapmintázataként felmutatott
divergens gondolkodással, valamint a biszociatív aktussal összeütköztetett értelmezési mátrixokat a
művészet és az egymástól is elszeparált (tudomány)területek közötti dinamikus viszony kibomlásában
ragadjuk meg. Ugyanakkor érdemes arra is figyelnünk, hogy ez a gondolatritmus nem merül ki az Erdély
esetében rendre mozgásba lendülő referenciakeretek találkozásában, hanem megismétlődik azokon belül
is. Hogy mire is gondolok? A divergens gondolkodás és a biszociatív aktus leírását a zen koanokban
egymással lóugrásban sem összefüggő kérdések és válaszok egyfajta XX. századi hajtásának is vélhetjük,
de láthatjuk ezt a mintázatot akár a preszókratikus paradoxonok egy finomított variánsaként is. És szintúgy
a divergens, biszociatív gondolkodást tapinthatjuk ki a kvantumvilág mélyén feszülő alapvető
ellentmondásban is, abban, hogy a világegyetem legkisebb alkotóelemeit vizsgálva néha a részecskefizika
leképezése alkalmazható, néha pedig a hullámfizikai szemlélet a helyénvalóbb. Mi több, Bohr innen
kiindulva ugyancsak egyfajta felszabadító interdiszciplinaritásra biztat: „[…] [L]átókörünk kitágul és
megnövekedett mértékben vagyunk képesek összefüggések nyomára bukkanni, még olyan jelenségek
között is, amelyek korábban egyenesen összeegyeztethetetlennek tűntek. ” [2: 13] A komplementaritás elvét
elfogadó tudományos igazság és a művészi igazság közötti analógiáról lásd még: [ 3: 116–122].
Tehát, mondhatjuk azt, hogy Erdély Miklós alternatív pedagógiájában Koestler, Guilford és
Landau elméletének sajátságos, Erdély egész életművéhez igazodó felfogásával találkozunk, ám
óvatosságával együtt mégiscsak pontosabb az a megfogalmazás, miszerint Erdély Miklós
interdiszciplináris magatartásának gyújtópontjait a különböző síkokat összeütköztető paradoxonok képzik,
melyeknek a kreativitás pszichológiája nyújthatja az egyik, ám semmiképp sem a kizárólagos értelmezési
keretét. S mindezt a lehető legtömörebben összegezve: a koanokkal, a preszókratikus paradoxonokkal, a
kvantumfizika előterjesztéseivel, az ellentétek azonosságának elvével, a komplementaritás elvével,
valamint a divergens és a biszociatív gondolkodással Erdély œuvre-jében mint a montázsok egymást
erősítő, csillapíthatatlan felhajtóerejével találkozhatunk.
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tapasztalatait összegző tanulmányában írja: „[…] [A] kreativitás nem csak és főleg nem
teljesítményben nyilvánul meg, hanem valami olyan készenléti állapot, mely csöndben és
jeltelenül működik, minden helyzetben képes felismerni a feladatot, és azt találékony, független
eredetiséggel oldja meg.” [13: 76] Valamint:
Hogy a képzőművészeti oktatás alkalmas a kreativitás
fejlesztésére, nem azt jelenti, hogy a kreatív érzékre csak a
képzőművészeknek vagy általában a művészetnek van kizárólag
szüksége. Ellenkezőleg: a legtöbbet attól lehet remélni, ha a kreatív
szemlélet az élet más területein is jelen van. Ha különböző, a
leglélektelenebbnek látszó területeken is lényeglátó, rugalmas,
feladatukat metaszinten is átlátni képes emberek tűnnek fel. [13:
76]
Az utóbbi mondat egy variánsaként pedig Erdély az 1978. március 24-ei foglalkozás
meghívójában nem csupán a feladatukat átlátni, hanem az azt megújítani is képes emberekről
ír, majd úgy folytatja: „A résztvevők számára olyan közeget igyekszünk teremteni, amely
megalapozza, helyére rakja és magától értetődővé teszi a művészettel mint a világmegismerés
és a világalakítás eszközével való foglalkozást.” [20: 153] Azaz, a kreativitással „az a független,
konvenciómentes lelkület tör magának utat, amely nem ragad meg indulataiban, újra és újra
revideálni képes állapotát, üde alternatívákkal lepi meg környezetét és segíti kilépni áldatlan,
megcsontosodott élethelyzetekből” [13: 76] A kreativitás érvényének kiterjesztése így pedig
egyszersmind a művészet és az élet – egyébiránt klasszikusan avantgárd – egymásba oltását is
jelenti, a művész és a műalkotás fogalmának kiterjesztését, és ezzel együtt a művészet
társadalmi szerepvállalásának lehetőségét. Lábas Zoltán úgy számol be élményeiről:
A kreativitási gyakorlatok tapasztalatai új szemléletet alakítottak ki
bennem, ami segített megtalálni a művészet és az élet számtalan
más
területe
közti
kapcsolatot:
növelték
problémaérzékenységemet,
gondolkodásra
késztettek
a
mindennapi élet és a művészi munka során egyaránt. […] Ez az
alkalmazkodóképesség kifejlődéséhez vezet egyfelől, de módszert
mutat a szabadság elérésére is. [27: 15]12
A kreativitás expanziójával elvékonyodik a művészet és az élet közötti határ, s az élet minden
területére átcsorduló kreativitás elsősorban az egyéni, ám ezen keresztül a társadalmi változások
letéteményesévé is válhat. A kreativitás kiterjesztésnek lehetősége végső soron azt az alapvető
reményt táplálja, hogy a művészet forradalmán át az egyén gondolkodása felszabadítható sémái
alól, s hogy a tudat megtisztítása akár még a társadalomi változások kezdetét is jelentheti.
Erdély egy 1981 körül készült interjúban Kondor Béla és az avantgárd kapcsán mondja a következőket:
„És az avantgárdnak rengeteg olyan utópisztikus programja van, ami a [mesterségszerű] művészetben
nincsen meg. Ez is, mindjárt az élettel kapcsolatban, maga az életformálás, a direkt életformálási ambíció.
Ez a Kondor számára teljesen légbőlkapott, dinka ügy volt. […] Az avantgárd meg tényleg eszelősen, ezen
[a művészet és az élet különválasztásán] egyszer és mindenkorra túllépve azzal a tudattal tevékenykedik,
hogy azok a struktúrák, amiket a művészet létrehozott, olyan morá lis (egyben esztétikai) erőt képviselnek,
olyan megoldási lehetőségeket sugallnak, társadalmilag is, vagy családon belül, és olyan viselkedési
modelleket tartalmaznak, ami bármikor, igenis, az életben egyenesen, konkrétan lefordítható. Abban a
kreativitási tanfolyamban, amit vezettem, ez volt az alapállás. […] [M]indig ki kell mozdítani a dolgokat,
mert minden igyekszik megülepedni, megkövesedni, minden igyekszik elnyerni a maga dögletesen
ismétlődő formáját, és ezért mindig meg kell találni a lehetőséget arra, hogy ebből kicsapjunk, és más
összefüggésekben és más indítékok alapján kerüljünk kapcsolatba velük. ” [12: 115]
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Erdély Miklós már valamivel 1968 előtt a Pop tanulmányban a hányattatásaik során szinte
„felismerhetetlenül lerongyolódott” két istenség, a szabadság és a szépség igazi arcáról ír:
Először is megsúgták: ők, vagyis a szabadság és a szépség, a két
isteni eredetű hölgy, egy és ugyanaz a személy. Látszólagos
megosztottságuk egyszerű trükk az ellenség megtévesztésére. A
képkeretek cellaablakain mint szépség tekint be ártatlan arccal a
szabadság, és fordítva: a szabadságért folyó társadalmi harcokban
a szépség akart megnyilvánulni mint forma (életforma). […] [A]mi
szabad, elkerülhetetlenül szép is. […] A művészet elgémberedett
tagjaival nyújtózkodik. A szépség szabad akar lenni: önmaga.
Méginkább: a szabadság szép akar lenni – önmaga – és │ mindenre
vonatkozni egyszer. [7: 35–36]
Bő tíz évvel később, 1981 áprilisában az ELTE Esztétika Tanszékén tartotta meg Erdély Miklós
az Optimista előadását, melyben beszélgetőpartnerül Herbert Marcusét választotta.13 Marcuse
az Értekezés a felszabadításról – Az új szenzibilitás című írásában azt az állapotot vetíti előre,
ahol az „esztétikum mint a szabad társadalom lehetséges formája” [28: 1] jelenik meg, arról az
állapotról ír, ahol a „szépség a szabadság lényeges jellemvonása” [28: 5] lehet. Marcuse
esztétikai utópiájának gyújtópontjaként a „technika a művészethez közelítene, a művészet pedig
a valóság átalakításához: érvényét vesztené […] a költői és a tudományos gondolkodás közötti
ellentét. Megjelenne egy új valóságelv, amelyben esztétikai ethosszá egyesülne az új
szenzibilitás és a deszublimált tudományos gondolkodás.” [28: 1]14 Az Optimista előadásban
Erdély a Pop tanulmány születése óta eltelt évek kifulladó lendületéről, tompuló életérzéséről
szólva Marcuse 1967-ben megjelent sorait idézi Az utópia vége című írásából. Marcuse szerint
már ekkor rendelkezésre álltak mindazok az anyagi és intellektuális erők, melyekre alapozva
egy szabad társadalom tervét többé semmiképp sem tekinthetjük megvalósíthatatlan
utópiának.15 S hogy mindennek ellenére mi történt a ’60-as évek óta? Erdély látlelete a
következő: „A zenekar elhallgatott, csak egyetlen halk tremoló hallatszik még – nevezzük így
Somogyi György és Erdély Miklós a kéthetenként tartott Kreativitási gyakorlatok közé ékelve 1977.
február 10. és május 19. között nyolc részből álló előadás-sorozatot szerveztek az utópiáról, s a témához
illeszkedve egy utópia-pályázatot is meghirdettek. Előadást tartott a sorozat keretében Somogyi György
(„Ellenkultúra” és utópia), Doromby Károly (A keresztény utópia), Vekerdi László (Tudományos utópiák),
Erdély Miklós (Remény és lehetőség – filozófiai utópiák), Szűts Zsuzsa, Rajk László (Kommunális utópia –
építészet; Utópia – kommunális építészet; Utópia – építészet – kommuna), Molnár Gergely (Nektár
sztrichninből. Rock-utópiák a hetvenes években), Beke László (Utópia a művészetben) és Kuczka Péter
(„Sci-fi”, jövőkutatás, utópia). Erdély Miklós 1981-es Optimista előadását az itt elhangzott három és fél
órás előadása tömör áthangsúlyozásának, továbbgondolásának tekinthetjük. Az Utópia előadás-sorozat
meghívóját lásd: [20: 156]. A két előadás viszonyáról lásd még: [32: 86].
14
Erdély Dániel úgy emlékszik: „Apám sokat forgatta a második frankfurti iskola szerzőinek műveit,
elsősorban H. Marcuse-t, és T. W. Adorno-t kedvelte és idézte.” [5: 94] Majd példaként az Új Symposionban
1970-ben megjelent Értekezés a felszabadításról – Az új szenzibilitás című Marcuse-írást említi.
15
Az Optimista előadás minden Marcuse-idézete Az utópia vége című írás első magyar megjelenéséből
származik [29]. Marcuse szerint a különféle szubjektív és objektív tényezők hiánya csupán a társadalom
átmeneti megváltoztathatatlanságát jelenti, mindössze ideiglenesen tartja vissza az ugrást a minőségi
váltásba, a szabad társadalomba. Érvelése alapján csak egyetlen esetben beszél hetünk utópiáról, akkor, ha
az átalakítás tervezete ellentmond a természeti törvényeknek: „A társadalmi változás egy tervezetét
megvalósíthatatlannak tartanánk azért is, mert ellentmond bizonyos tudományosan megállapított
törvényeknek […].” [29: 513] Erdély azonban, aki többségében egyetért Marcuse gondolataival, a
természettudomány XX. századi eredményeire alapozva még ezt az utolsó akadályt is átléphetőnek véli:
„A természeti törvényekbe ütköző megvalósíthatatlanságoknak is van történelmi határa. Meggyőző désem
szerint elérkeztünk ezekhez a történelmi határokhoz, az ismert természettörvények abszolút érvénye
megtört. Ezt már ’68-ban is lehetett tudni.” [8: 138]
13
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–, a poszt-neoavantgárd elvékonyodó működése. Ez a halk tremoló azonban kétségessé teszi,
hogy valóban vége van-e a zenedarabnak.” [8: 134] Erdély szerint márpedig nincs vége. Sőt, a
tremoló erősödését várva következetes és szilárd makacssággal áll ki a független gondolkodás
mind hangosabb érvényre jutása mellett. Optimizmusa az élet bármely területén felbukkanni
képes kreativitás betilthatatlan, üde gondolkodásmódjának, a természettudomány saját
ellentmondásait is felismerő, végtelenül nyitott, felszabadító világképnek és a képzelet nem
szűnő lendületének a kavargó elegyéből táplálkozik. Az utópiák vízióit a mindennapok
tényszerű gyakorlatával ütköztetve megadja a poszt-neoavantgárd magatartás jellemzőit:
1. Az ember illetékességét saját élete, sorsa tekintetében tudomásul
kell vennie, ahhoz minden határon túl ragaszkodnia kell.
2. Ami létét érinti, akár közvetlenül, akár közvetve, arra
illetékessége kiterjed.
3. Ilyen módon illetékessége mindenre kiterjed.
4. Ami rossz, hibás, kínzó, veszélyes és értelmetlen, azt
merészelnie kell észrevenni, legyen az a legelfogadottabb,
legmegváltoztathatatlanabbnak tetsző ügy vagy dolog.
5. Bátorkodnia kell akár a legirreálisabb, legmegvalósíthatatlanabb
alternatívát javasolni.
6. Ezekről a változatokról el kell tudni képzelnie, hogy
megvalósíthatók.
7. A csekély valószínűséggel megvalósítható, de nagy előnyökkel
kecsegtető eshetőségeket ugyanúgy számba kell vennie, mint a
nagy valószínűséggel keresztülvihető, de kis előnyöket biztosító
eshetőségeket.
8. Amit a maga korlátozott eszközeivel megtehet, azt késedelem
nélkül tegye meg.
9. A szervezkedés, intézményesedés minden formájától
tartózkodjon. [8: 133]16
Köszönetnyilvánítás
Köszönöm családom türelmét, támogatását és mindig felvillanyozó végtelen nyitottságát.
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az Optimista kiállítás – Erdély Miklós és az MKE (1946–2018) című tárlatra, ahol tizennégy
DLA hallgató állította ki munkáit. Alkotásaik kortárs, aktuális reflexiók voltak Erdély Miklós
életművére.
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A HARMINCAS-NEGYVENES ÉVEKBEN KÉSZÜLT
MAGYAR FILMEK ADAPTÁCIÓS HAGYOMÁNYA –
FORRÁSKUTATÁS
Lakatos Gabriella
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Film-, Média- és
Kultúraelméleti Doktori Program, PhD-hallgató, lakatos.gabriella@btk.elte.hu
Absztrakt
Tanulmányomban az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019 keretei között végzett
kutatásomat kívánom összefoglalni. Kutatómunkám célja az 1931 és 1944 között készült
játékfilmek adaptációs hagyományának vizsgálatához szükséges forráskutatás elvégzése volt.
A témával részleteiben (Nemeskürty István: A képpé varázsolt idő, 1984) vagy egészében
(Juhász István: Színház a moziban, 2002; Kincses magyar filmtár 1931-1944, 2007) foglalkozó
eddigi szakirodalmi munkák a források megjelölése nélkül dolgoztak, így tehát ezekből nem
derül ki, hogy a szerzők az egyes adatokat a filmek forgatókönyvére, főcímére, plakátjára vagy
a korabeli sajtóban megjelent adatokra, esetleg személyes visszaemlékezésekre alapozzák. Ez
a gyakorlat véleményem szerint problémás, mert az így megadott adatok nem ellenőrizhetőek,
ennélfogva láthatatlanok maradnak az egyes források között feszülő ellentmondások, illetve
adott esetben a források megbízhatatlansága (1939-et követően a zsidó származású
forgatókönyvírók közül például többen más neve alatt dolgoztak tovább).
Munkám során a felsorolt szerzők eredményeit szem előtt tartva vettem lajstromba az elérhető
forrásokat, melyek a filmek forgatókönyvei, plakátjai, főcímei, valamint a szinkronidejű
filmkritikák által megadott, az eredeti műre és a forgatókönyvíró(k) személyére vonatkozó
adatok voltak. Tanulmányomban konkrét példák segítségével bemutatom, hogy az adatok
összegyűjtését követően hogyan azonosítottam az eredeti műveket, illetve a
forgatókönyvírókat; hogyan jártam el, amikor adott filmmel kapcsolatban csak töredékes, vagy
egymásnak ellentmondó források álltak rendelkezésre. A tanulmány zárásaként röviden kitérek
a kutatás továbbfejlesztési lehetőségeire, valamint arra, hogy milyen jövőbeli vizsgálatok
alapját képezheti az általam elvégzett forráskutatás.
Kulcsszavak: filmkultúra, irodalom, színház, forgatókönyv, adaptáció
1. Bevezetés
A harmincas-negyvenes évek filmgyártásának és filmkultúrájának vizsgálata a jelenkor
kutatója számára több szempontból nehéz feladat. Az 1931 és 1944 közé eső, vagyis az első
hangosfilm (Lázár Lajos: A kék bálvány, 1931) bemutatása és a filmgyártásnak a nyilas
hatalomátvételt követő leállása közé datált korszakra még nem volt jellemző a filmek
megőrzésére és archiválására való igény (a korszakban készült filmek nagyjából 10%-a ma már
nem hozzáférhető). Ráadásul a filmgyártás különböző ágazataival kapcsolatos, az utókor
számára releváns források létrehozásának vagy megőrzésének igénye sem fogalmazódott meg.
Így például nem rendelkezünk a korabeli nézettségi adatokra vonatkozó kimutatásokkal, a
filmek gyártási költségével kapcsolatos átfogó adatokkal, de hasonló a helyzet a filmek
forrásműveire, vagyis a forgatókönyvírókra és az adaptált művekre vonatkozó adatokkal is. A
szocialista filmgyártás évtizedeiben a filmszakma résztvevőinek (például rendezők,
producerek, forgatókönyvírók, moziüzemeltetők, technikai szakemberek, színészek)
visszaemlékezései alapján még számos ilyen kérdés megválaszolható lett volna, a jelenkor
kutatója azonban a felsorolt témákat már csak töredékes források alapján vizsgálhatja.
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A magyar filmkultúra szoros szálakkal kötődik az irodalmi hagyományokhoz: film és irodalom
hatáskapcsolatának feltérképezése tehát a film- és irodalomtörténet számára is egyaránt
tanulságos vizsgálat lehet. Az 1945 és 1995 közé eső időszak átfogó feldolgozását adja
Gelencsér Gábor Forgatott könyvek című műve [1], a ’45 előtti hangosfilmkorszakról azonban
mindezidáig nem készült hasonló monográfia. A téma tudományos vizsgálatához szükséges az
adaptált művek pontos bibliográfiai adatainak összegyűjtése, valamint annak megállapítása,
hogy mely filmek készültek eredeti forgatókönyv és irodalmi mű alapján, illetve hány remake
készült a korszakban? Ezen adatok összegyűjtésének segítségével vizsgálhatóvá válnak többek
között a következő kérdések: mely szerzők, milyen tematikák kerültek át az irodalmi kánonból
a filmvászonra? Milyen irodalmi műnemekkel került közvetlen hatáskapcsolatba a korabeli
filmgyártás?
Kutatásom első lépéseként feltérképeztem a témával foglalkozó szakirodalmi műveket. Mivel
ezek véleményem szerint módszertanilag problémásak (erre részletesebben a következő
fejezetben fogok kitérni), ezért úgy döntöttem, hogy a források feltárását megcélzó
alapkutatással kezdem vizsgálódásaimat. Célom a forrásművek pontos feltárása volt, melyet
egy lehivatkozható, gazdag forrásanyagra támaszkodó adatbázis formájában valósítottam meg.
Mivel a harmincas-negyvenes évekből nem maradt ránk olyan forrás, mely összesített adatokat
tartalmaz a filmek forgatókönyvíróira, valamint az adaptált művekre vonatkozóan, ezért az
adatbázist a következő szinkronidejű forrásokból állítottam össze:
- a filmek főcímei,
- forgatókönyvei,
- a filmplakátok,
- valamint a korabeli folyóiratokban megjelent reklámanyagok és kritikai szövegek.
A felsorolt forrásokban található adatok segítségével állítottam össze azt a listát, mely
tartalmazza:
- eredeti forgatókönyv esetében a forgatókönyvíró nevét,
- színpadi vagy prózai mű adaptációja esetén a forgatókönyvíró nevét, az eredeti mű
szerzőjét, címét, megjelenésének évszámát, valamint az eredeti mű műnemét (pl.
regény, színdarab, népszínmű, operett stb.),
- remake esetén pedig a forgatókönyvíró nevét, az adaptált film címét, szerzőjét és a film
bemutatásának évét.
2. A téma szakirodalmi feldolgozottsága
Ezidáig két, kifejezetten a ’45 előtt készült hangosfilmek adaptációs hagyományára fókuszáló
mű született: Juhász István Színház a moziban [2] és Kincses magyar filmtár 1931-1944 című
könyvei [3], valamint említésre érdemes a témát a vonatkozó adatok listázása révén érintő A
képpé varázsolt idő Nemeskürty Istvántól [4].
2.1. Nemeskürty István: A képpé varázsolt idő (1984)
A kronológiai sorrendet megtartva a kapcsolódó szakirodalmi szövegek áttekintését A képpé
varázsolt idővel kezdem. Nemeskürty számos szempont bevonásával igyekszik teljes képet
adni a harmincas-negyvenes évek magyar filmkultúrájáról: a téma vizsgálatakor
gyártástörténeti, társadalomtörténeti és filmesztétikai szempontokat egyaránt alkalmaz. A
könyv végén található függelékben a harmincas-negyvenes években készült nagyjátékfilmek
gyártására és a közreműködő szakemberek nevére vonatkozó adatokat közöl a filmek témájának
és/vagy cselekményének egy-két mondatos ismertetésének kíséretében. A forrásművekre
vonatkozó adatokat a következőképpen strukturálja: abban az esetben, ha irodalmi vagy filmes
alkotás szolgált a film alapjául, akkor az író és forgatókönyvíró megjelölést használja, például:
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„1. A kék bálvány […]
Író: Bónyi Adorján regényéből (1930)
Forgatókönyv: Lőrincz Miklós és Faragó Dezső György” [4: 662]
Amennyiben eredeti forgatókönyvről van szó, csak a forgatókönyvírót jelzi:
„20. Márciusi mese […]
Forgatókönyv: Martonffy Emil és Füredi (Huzly) Imre” [4: 668].
Nemeskürty tehát az adatok listázásán túl nem foglalkozik részletesebben az olyan, a korszak
adaptációs hagyományával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel, mint hogy a filmek mekkora
hányada készült eredeti forgatókönyv, irodalmi mű vagy remake alapján, illetve mely
irodalomtörténeti korszakok, milyen szerzők és témák tekinthetőek reprezentatívnak a korszak
filmjeiben. Fontos módszertani problémának tartom, hogy Nemeskürty a listázott információk
alapjául szolgáló forrásokat nem jelöli, tehát nem derül ki, hogy milyen forrásokat használt a
lista összeállításakor. Mivel a harmincas-negyvenes évekből nem maradt ránk olyan forrás,
amely összesített adatokat tartalmaz a filmek forgatókönyvíróira, illetve az adaptált művekre
vonatkozóan, ezért igen fontos a különböző forrásokból összegyűjtött adatok pontos
lehivatkozása.
2.2 Juhász István: Színház a moziban (2000)
Ahogy a könyv címe is sugallja, a Színház a moziban azokat az 1931 és 1944 között készült
filmeket vizsgálja, melyek valamilyen színpadi mű alapján készültek. Néhány rövid, a
vizsgálódás kontextusát megteremteni hivatott fejezetet követően (vázlatos filmtörténeti
áttekintés; film és színház formai összehasonlítása; a 20. századi budapesti színházkultúra
ugyancsak vázlatos ismertetése) a könyv különféle kategóriákba rendezve (operettfilmek,
népszínművek, zenés játékok, revüfilmek, daljátékok stb.) ismerteti, hogy milyen színpadi
művek kerültek át a filmvászonra, mely színpadi szerzők voltak népszerűek a filmkészítők
körében, illetve számos esetben összehasonlítja egy-egy mű színpadi és filmes verzióját. Külön
fejezetben foglalkozik a korszak filmgyártásának egy-egy meghatározó alkotójával: hosszabb
fejezetet szentel Hunyady Sándornak és Zilahy Lajosnak, akiknek számos művéből készült
filmes adaptáció, valamint Hamza D. Ákos rendezőnek, Makay Árpád operatőrnek, Szeleczky
Zita színésznőnek, Pethes Sándor és Pethes Ferenc színészeknek.
Bár Juhász könyve vállalása szerint a harmincas-negyvenes évek színdarabadaptációival
foglalkozik, a könyv egy jelentős részét teszi ki ezen téma ürügyén a korszak filmkultúrájának
nagyvonalakban történő ismertetése. Ugyanakkor nem beszélhetünk érdemi áttekintésről,
hiszen a szerző nem ejt szót olyan alapvető szempontokról, mint a gyártástörténeti viszonyok,
a cenzúratörténet vagy a filmes műfajok. Az olyan kitekintések, mint az előző bekezdésben
felsorolt alkotói életutak ismertetése, vagy a legjellemzőbb filmes karaktertípusoknak
színészekhez, színésznőkhöz rendelt ismertetése pedig egyrészt esetleges, másrészt nem
kapcsolódnak szervesen a könyv témájához. Nemeskürty-hez hasonlóan Juhász sem jelöl
forrásokat. Ennek hiánya folytán ráadásul Juhász esetében az is kérdéses, hogy adott esetben
saját forrásokra támaszkodik vagy a Nemeskürty által korábban megadott adatokat veszi át.
Időnként pontatlanok a megfogalmazások, mint a Szíriusz (Hamza D. Ákos, 1942) című film
esetében. A színpadi művekből készült filmek felsorolásánál a következő információ szerepel:
„Herczeg Ferenc-Földes Imre: Szíriusz” [2: 59]. A megfogalmazás azt sugallja, hogy a film
alapjául a Szíriusz című színdarab szolgált, melynek szerzői Herczeg Ferenc és Földes Imre. A
könyv egy későbbi részéből azonban kiderül: „Herczeg Ferenc 1890-ben jelentette meg A
hétben Szíriusz című elbeszélését, […] Ami különben színpadi formában is létezett, elszánt
filoszoknak könyvtárak poros mélyén még elérhető (nem túl nagy erőfeszítést igénylő
búvárkodás árán) Földes Imre 1908-ban bevégzett munkája, ő dramatizálta ugyanis Herczeg
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prózai Szíriuszát, arról azonban nincsen megbízható adat, hogy ez a játék valaha is színre került
volna. [2: 193-194]”
Egyes esetekben a film eredetijére vonatkozó minden adatot megad (például „Mikszáth
Kálmán: A vén gazember (1904) regény. Színpadra írta: Harsányi Zsolt. Nemzeti Színház,
1924. I. 11. Rendező: Rádai Dénes. UFA magyar-német film, 1932. XII. 21.”) [2: 218], máskor
csak homályos utalást kapunk, amiből szinte semmi nem derül ki az eredeti műről („A leltár
teljessége okán megemlíthető az 1933-as keltezésű Kísértetek vonata, Lázár Lajos mozija,
horribile dictu angol alapanyagból, ámde ez inkább paródia, mintsem vérbeli krimi, […]”) [2:
195]. Olyan eset is előfordul, hogy eltérő adat szerepel a könyv különböző pontjain: a
Barátságos arcot kérek forgatókönyvírójaként egy helyen Karinthy Frigyest, Mihály Istvánt és
Vári Pált adja meg [2: 205], egy másik helyen Vári Pál kimarad a felsorolásból [2: 64].
Amikor Hunyady Sándor filmre adaptált műveit listázza, bizonyos esetekben jelöli, hogy ki volt
a forgatókönyvíró, máskor nem, a Ritz, 1919 és a Nyári zápor című színdarabnál pedig – az
összes többi színművel ellentétben – nem adja meg, hogy milyen filmes feldolgozás készült az
eredeti műből, holott ez a fejezet lényege. Míg a színművek esetében jelöli a bemutató pontos
dátumát, a prózai műveknél (Aranyifjú; Jim; Hozomány) nem szerepel a megjelenés időpontja
[2: 241-242].
2.3 Juhász István: Kincses magyar filmtár 1931-1944 (2007)
Juhász második könyve az 1931 és 1944 között eredeti forgatókönyv alapján készült filmeket
tárgyalja. A cím azonban csak részben fedi a valóságot, hiszen a színpadi adaptációkkal
foglalkozó előző könyvéből kiszorult, prózai művek (regény, novella) alapján készült filmek is
ebben a műben kaptak helyet. Az eredeti forgatókönyv és prózai művek alapján készült filmeket
nem külön fejezetekben, hanem együtt, különféle témák szerint csoportosítva tárgyalja (ilyen
témamegjelölés például a „hittel és vallással foglalkozó alkotások”). Ebből következően Juhász
nem fektet hangsúlyt annak a kérdésnek a vizsgálatára, hogy felismerhetőek-e tematikai vagy
formai megoldásokban tetten érhető különbségek az eleve filmre írt és a prózai vagy színpadi
mű alapján készült filmek között.
Felépítését tekintve a Kincses magyar filmtár nagyon hasonlít a szerző előző könyvéhez. Ebben
is találunk olyan kitérőket, mint a Székely István- vagy Fejős Pál-életmű áttekintése, illetve itt
is előfordulnak pontatlanságok: a Segítség, örököltem! (Székely István, 1937)
forgatókönyvírójaként egy helyütt Mihály István, egy másik fejezetben Mihály István és
Lőrincz Miklós neve olvasható [3: 24, 27], a Piri mindent tud (Székely István, 1932) esetében
először László Aladár, majd egy másik helyen László Aladár és Zsoldos Andor [3: 24, 62].
Megesik az is, hogy egymásnak ellentmondó állítás jelenik meg a két könyvben: a Dankó Pistát
(Kalmár László, 1940) előbbi könyvében eredeti forgatókönyvként azonosítja [2: 170-171],
utóbbiban már regényadaptációként tünteti fel [3: 115].
3. Módszertan
3.1 Források összegyűjtése
Az alapkutatás elvégzése során az a cél vezérelt, hogy minél több korabeli forrás
tanulmányozása és összevetése segítségével állítsam össze az adaptált művekre és a
forgatókönyvírók személyére vonatkozó adatokat tartalmazó adatbázist. Első lépésként
megvizsgáltam a filmek főcímeit, melyek az esetek döntő többségében tartalmaznak valamilyen
témába vágó információt. A korszakban készült filmek gyakran csak töredékesen maradtak
fenn, vagyis a kópia kisebb vagy nagyobb része hiányzik. Ez gyakran csak pár másodperces
képugrást jelent, de előfordul, hogy a filmekből egész jelenetek hiányoznak, illetve akad olyan
eset is, amikor a filmből csak pár perces töredék maradt fenn. A hiányos főcímmel, vagy főcím
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nélkül fennmaradt filmek televíziós vetítésekor a Magyar Nemzeti Filmarchívum munkatársai
utólagos főcímet illesztettek az eredeti kópiához, mely grafikailag általában jól felismerhetően
elkülönül a film többi részétől. Mivel a forrásgyűjtés során fontos szempont volt, hogy csak
szinkronidejű forrásokra támaszkodjam, ezért az utólag készült főcímeken szereplő adatokat az
adatbázisba megkülönböztető jelzéssel vittem fel.
A Magyar Nemzeti Filmarchívum tulajdonában megtalálható a korszakban készült filmek
nagyjából háromnegyedének a forgatókönyve, és ezek kb. 90%-án szerepel valamilyen témába
vágó adat. A magyar hangosfilm plakátjai 1931-1944 című könyv a vizsgált korszakból
fennmaradt filmplakátokat tartalmazza [5]. A plakátokon szereplő, a vizsgált téma
szempontjából releváns adatokat ezen könyv alapján állítottam össze [6]. Végezetül az
Arcanum Digitális Tudománytár segítségével filmenként megvizsgáltam, hogy a szinkronidejű
folyóiratcikkek, illetve reklámanyagok tartalmaznak-e a vizsgált téma szempontjából releváns
adatokat.
Az adatgyűjtést követően összevetettem a forrásokon szereplő információkat és listáztam az
irodalmi műre és a forgatókönyvíró személyére vonatkozó, egyértelműen meghatározható
adatokat. Azokban az esetekben, amikor a film valamilyen irodalmi eredeti alapján készült,
irodalom- és színháztörténeti lexikonok segítségével pontosítottam az irodalmi mű szerzőjére,
pontos címére és a kiadás/bemutató dátumára vonatkozó adatokat. Ezt a folyamatot a
következőkben példák segítségével fogom szemléltetni:
3.2 Irodalmi eredeti alapján készült filmek
1. példa: A kék bálvány
A kék bálvány című filmnek (Lázár Lajos, 1931) nem maradt fenn forgatókönyve, illetve
plakátja. A film főcíme csupán annyi információval szolgál, hogy Bónyi Adorján volt az író,
részletesebb adatokat a folyóiratcikkekben találunk. A 8 Órai Ujságban megjelent ismertető
szerint „A Hunnia filmgyár most kezdi meg a felvételeit az első magyar beszélőfilmnek. Bónyi
Adorjánnak, a kitünő drámairónak (sic!), ’Kék bálvány’-ából készült a filmszcenárium, amelyet
Faragó Dezső és Lőrincz Miklós készítettek.” [7] Az Est pár nappal később megjelent számában
pedig a következőt olvashatjuk: „Bónyi Adorján A kék bálvány című regényéből készül a
szcenárium, a dialógusokat Faragó Dezső és Lőrincz Miklós írták, [...].” [8] A két folyóirat
segítségével tehát megállapítható, hogy a film Bónyi A kék bálvány című regényéből készült, a
forgatókönyvet pedig Faragó Dezső és Lőrincz Miklós írták. Az irodalmi művel kapcsolatban
a Magyar Életrajzi Lexikon közöl pontos adatokat [9: 245].
2. példa: A vén gazember; Ida regénye; Emmy
A vén gazember (Heinz Hille, 1932) eredeti főcíme, forgatókönyve és plakátja is fennmaradt,
ezenkívül a korabeli folyóiratcikkekben is szerepel a téma szempontjából releváns információ.
A főcím szerint a filmet „Mikszáth Kálmán regénye nyomán irta (sic!): Pressburger Imre.”
Ugyanez szerepel a film forgatókönyvén [10] és némiképp eltérő megfogalmazásban a
folyóiratcikkekben is [11]. Mivel ebben az esetben híres szerző jól ismert irodalmi művéről van
szó (Mikszáth A vén gazember című 1906-ban megjelent regényéről), az eredeti mű könnyen
beazonosítható [9: 215].
A film irodalmi eredetijével kapcsolatban Nemeskürty és Juhász ettől némiképp eltérő adatot
közöl. Mikszáth regényének ugyanis a filmes verziót megelőzően, 1924-ben színműátdolgozása
is készült [12]. Abban az esetben, amikor egy film alapjául szolgáló műnek prózai, illetve
színpadi verziója is létezik (az esetek döntő többségében a regény alapján készült a színdarab),
Nemeskürty és Juhász a film előzményének tekintik mind a két művet, függetlenül attól, hogy
a szinkronidejű források mindkét, vagy csak az egyik művet jelölik meg előzményként [2: 57,
218] [4: 664].
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Hasonló a helyzet az Ida regénye (Székely István, 1934) esetében is, ahol a főcím és a
folyóiratcikkek tanúsága szerint Gárdonyi 1924-es regénye szolgált a film alapjául [13] [14].
Bár 1929-ben a történet Emőd Tamás és Török Rezső átiratában színpadi feldolgozásban is
bemutatásra került [9: 908], a szinkronidejű források ezt nem jelölik meg előzményként. Ennek
ellenére Juhász és Nemeskürty ebben az esetben is forrásként jelöli mindkét művet [2: 57, 118,
220] [4: 669]. Juhász és Nemeskürty gyakorlatától eltérően a prózai és színpadi verzióban is
megjelent művek esetében csak azt a verziót jelöltem meg adott film előzményeként, amelyre
a korabeli források hivatkoztak.
Az Emmy (Székely István, 1934) esetében a főcím és egy filmkritika Rákosi Viktor Emmy című
1903-as regényét, illetve annak színpadi verzióját (Lengyel József: Emmy, 1932) is a film
előzményeként jelöli meg [15]. Ebben az esetben tehát én is előzményként jelöltem az
adatbázisban mindkét művet [2: 57] [4: 667-668].
3. példa: Pardon, tévedtem
A Pardon, tévedtem (Székely István, 1933) elveszett, tehát a film főcíme mint forrás nem
vizsgálható, továbbá a film forgatókönyve és plakátja sem maradt fenn. Az irodalmi eredetit és
a forgatókönyvíró személyét így ebben az esetben kizárólag a folyóiratcikkek alapján lehet
meghatározni. Szerencsére számos olyan szinkronidejű cikket találni, ami eligazít a témában.
Ilyen például a következő ajánló, amely a Pesti Naplóban jelent meg: „László Aladár és Faragó
Sándor írták azt a nagysikerű vígjátékot, amelynek Egy leány, aki mer volt a címe és a Belvárosi
Színházban került színre. Ebből a vígjátékból, illetve ennek a vígjátéknak ötlete alapján írta
meg a Pardon, tévedtem! című filmvígjáték könyvét Nóti Károly.” [16]
4. példa: A nagymama
A nagymama (György István, 1935) forgatókönyvét a film főcíme, plakátja [6: 173] és a filmet
ismertető folyóiratcikk szerint Farkas Imre írta [17]. A Csiky Gergely 1891-ben bemutatott
színdarabja [18] alapján készült film forgatókönyvén azonban nemcsak Farkas Imre, de György
István neve is szerepel forgatókönyvíróként [19]. Azokban az esetekben, amikor eltérő
forgatókönyvírót nevesítenek az egyes források, illetve valamely forgatókönyvíró csak egyes
forrásokon szerepel, minden említett szerzőt jelöltem forgatókönyvíróként (jelen esetben
Farkas Imrét és György Istvánt is).
5. példa: Nászút féláron
A Nászút féláron (Székely István, 1936) fennmaradt kópiája töredékes, a főcím utólag készült
a filmhez. A forgatókönyvön a következő információ szerepel: „irták K. Halász Gyula és
Kristóf Károly ötletéből: László Aladár és Székely István” [20]. Hasonló megfogalmazás
olvasható a plakáton is (forgatókönyvíróként ott csak László Aladárt jelölik). Az ötlet kifejezés
jelentheti azt, hogy eredeti forgatókönyvről van szó, és K. Halász Gyula, valamint Kristóf
Károly szolgáltatták hozzá az alapötletet, de azt is, hogy Székely István filmje valamilyen
irodalmi mű alapján készült. A Színházi Életben még ennél is pontatlanabb megfogalmazást
találunk („Az ötlet és a film írói: K. Halász Gyula, Kristóf Károly és László Aladár”). Amellett,
hogy ebből nem derül ki, hogy volt-e a filmnek irodalmi eredetije, az sem egyértelmű, hogy a
felsorolt szerzők az irodalmi mű vagy a forgatókönyv írásában működtek-e közre [21]. Juhász
és Nemeskürty szerint K. Halász Gyula és Kristóf Károly vígjátékából készült a film, a
színdarabot azonban egyikük sem nevesíti [2: 57] [4: 680-681]. Mivel a két szerzőtől eddigi
kutatásaim során nem találtam ilyen című, vagy hasonló témájú darabot, az adatbázisban az
eredeti műre vonatkozó adatokat n.e., vagyis nem egyértelmű jelöléssel láttam el.
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6. példa: Mai lányok
A Mai lányok (Gaál Béla, 1937) Földes Jolán Férjhez megyek című 1935-ös regénye alapján
készült [22]. Nemeskürty adatai szerint Mihály István és Vaszary Gábor írták a film
forgatókönyvét [4: 691]. A film főcíme utólagosan szerkesztett, a forgatókönyv nem maradt
fenn, a plakáton pedig nem szerepel a forgatókönyvíró személyére vonatkozó információ [6:
219]. Azonban két folyóiratcikk is megemlíti a film szokatlanul népes forgatókönyvírógárdáját:
„A forgatókönyv Földes Jolán: ’Férjhez megyek’ című regényéből készült. Irták: Aszlányi
Károly, Vaszary Gábor, Vaszary János, Mihály István, Lőrincz Miklós, Vasi Pál. Az egészet
átírta: Harmath Imre, Gaál Béla és Gyergyai István. Régen írt ilyen sok szerző ilyen kedves,
egységes darabot.” – olvasható a Színházi Életben [23]. A feltűnő jelenségre egy interjú
keretében Smolka János producer is reflektál: „Megvásároltuk Földes Jolán ’Férjhez megyek’
című regényét. Aszlányi Károly dolgozott rajta két hónapig, aztán visszaadta. Tőle Vaszary
Gáborhoz került, majd Vaszary Jánoshoz, aki közben egy másik filmet rendezett és átadta ezt a
munkát Mihály Istvánnak. Még néhány csodadoktor dolgozott rajta, az eredeti történet teljesen
elveszett. A címet sem tartottuk meg, ’Mai lányok’ címmel játszották.” [24] Bár Nemeskürty
csak két forgatókönyvírót nevesít, a szinkronidejű források alapján Mihály István és Vaszary
Gábor mellett Aszlányi Károly, Vaszary János, Lőrincz Miklós, Vasi Pál, Harmath Imre, Gaál
Béla és Gyergyai István is részt vettek a forgatókönyv megírásában.
7. példa: Beszállásolás
A Beszállásolás (Szlatinay Sándor, 1938) kópiája hiányos, a film főcíme és forgatókönyve nem
hozzáférhető. A plakát „Nóti Károly és Aszlányi Károly huszárvigjátéka”-ként reklámozza a
filmet [6: 232-233], és a folyóiratcikkekben sem találunk egyértelmű megfogalmazást. A
Népszava kritikusa azt írja, hogy „Nóti Károly eredeti elgondolása alapján Aszlányi Kálmán
(sic!) írta a darabot filmre.” [25] Az eredeti elgondolás kifejezés arra enged következtetni,
hogy eredeti forgatókönyvről van szó, a darab viszont arra, hogy színpadi mű filmreviteléről.
Egy Színházi Életben megjelent ismertetőben Nótit és Aszlányit is forgatókönyvíróként említik,
majd ugyanezen cikk Nóti gondolatait idézi: „Hat évvel ezelőtt írtam meg a ’Beszállásolás’-t mondta Nóti Károly. - Azóta sok minden történt [...] valósággal elfeledkeztem róla. A szakmai
bemutatón megnéztem az Aszlányi tollával felélesített darabot.” [26] Tehát ebből sem derül ki
egyértelműen, hogy eredeti szcenáriumról vagy színdarab-adaptációról van-e szó. Ebben az
esetben tehát csak a forgatókönyvíró személye állapítható meg, az eredeti műre vonatkozó
adatok nem egyértelműek.
3.3 Eredeti forgatókönyv alapján készült filmek
Az eredeti forgatókönyv alapján készült filmek vizsgálatakor a cél minden esetben olyan forrás
lehivatkozása volt, amely pontos megfogalmazást tartalmaz arra nézve, hogy adott film eredeti
ötlet alapján készült. Ezekben az esetekben a forrásokon olyan kifejezés szerepel, mint eredeti
forgatókönyv, eredeti szcenárium, eredeti ötlet vagy filmregény. Amennyiben rendelkezésre állt
ilyen forrás, az adott mű eredeti forgatókönyv jelöléssel került be az adatbázisba. Azon filmek,
melyek forrásai egyértelmű kifejezést nem tartalmaznak, és csupán az valószínűsíti, hogy
eredeti forgatókönyvről van szó, hogy a források irodalmi eredetire sem utalnak, valószínűleg
eredeti forgatókönyvként lettek kategorizálva.
1. példa: Idegen utakon
Az Idegen utakon (Apáthy Imre, 1944) című filmről a Nemzeti Sport azt írja, hogy „a
forgatókönyvet Kopácsy Margit filmregényéből írták” [27], egy másik számban pedig úgy
fogalmaz a cikk szerzője, hogy Kopácsy Margit eredeti ötlete nyomán [28]. Ebben az esetben
tehát egyértelműen eredeti forgatókönyvről van szó.
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2. példa: Sziámi macska
A Sziámi macska (Kalmár László, 1943) esetében ugyancsak a folyóiratcikkek adnak pontos
információt arról, hogy Kalmár László filmje eredeti forgatókönyv alapján készült: „Szóval az
a helyzet, hogy Kalmár László írt magának egy filmet s azzal kirándult Martonffy Emil
birodalmába.” – hangzik a Nemzeti Sport ajánlója [29]. A Sporthirlap pedig a következőképpen
fogalmaz: „Az ujdonság (sic!) főként azért tekinthető meglepetésnek, mert a fiatal rendező, aki
már több jelentős sikert ért el, ezúttal a saját meséjét filmesítette meg, mégpedig bohózatstílusban.” [30]
3. példa: Kettesben
A Kettesben (Cserépy László, 1943) forgatókönyvét Matolcsy Andor írta, a főcímen, a
forgatókönyvön [31] és a plakáton [6: 475-476] ugyanaz a rövid szöveg olvasható: „Irta:
Matolcsy Andor.” Sem ebből, sem pedig a kritikákból nem derül ki, hogy volt-e a filmnek
irodalmi eredetije („Matolcsy Andor forgatókönyve Cserépy László rendezésében került a
filmszalagra” [32]; „Mindez a sok ötlet Matolcsy Andor fejében született meg.” [33]) Mivel nem
találtam hasonló című vagy témájú irodalmi művet Matolcsy-tól, valamint Nemeskürty is
eredeti forgatókönyvnek jelöli [4: 742], ezért ez a film valószínűleg eredeti forgatókönyv
jelölést kapott az adatbázisban.
4. példa: Café Moszkva
A vizsgált forrásokon gyakran írta/filmre írta vagy írta/forgatókönyv felosztással jelölik a film
eredetijére vonatkozó információkat. A Café Moszkva (Székely István, 1935) főcímén például
a következő szöveg olvasható: „Irta: Tamás István. Filmre irták: Tamás István és Székely
István.” Ez a jelölés megtévesztő, hiszen a logikus értelmezés szerint az író az adaptált irodalmi
mű szerzője, a forgatókönyvíró vagy filmre adaptáló pedig az irodalmi művet filmre átdolgozó
szerző. Ez a jelölés sok esetben mégis eredeti forgatókönyvet takar. A kifejezés azért
félrevezető, mert a korszakban a forgatókönyvírói munkának több fázisát különböztették meg:
sok esetben külön szerző írta meg a film szüzséjét, tehát az alaptörténetet, és egy másik szerző
ebből készítette el a forgatókönyvet, amelyben már a jelenetezés, a plánok, a helyszínek, a
dialógok is szerepeltek. A Café Moszkva esetében is ez a helyzet, a Nemzeti Sport
ismertetőjében a következő olvasható: „A Café Moszkva nem regényből, nem is színdarabból
készült. Tamás István, a tehetséges fiatal író ezt a témáját egyenesen filmre írta.” [34] Tamás
István nevéhez fűződik tehát az alapötlet, amelyből Székely István társaságában írt
forgatókönyvet.
3.4 Zsidó származású forgatókönyvírók 1939-et követő munkásságának vizsgálata
1939 fontos belső korszakhatára az 1931 és 1944 közé eső filmtörténeti periódusnak, ugyanis
ez év január 1-étől kezdték alkalmazni a filmiparban az I. zsidótörvényt. Az 1938. május 29-i
I. zsidótörvény kamarák létrehozását rendelte el a gazdasági élet különböző területein, és a
kamarai tagok, valamint az üzleti és kereskedelmi alkalmazottak zsidó vallású tagjainak számát
20%-ban maximalizálta. Az 1939. május 5-én életbelépett II. zsidótörvény 6%-ra csökkentette
a zsidók filmszakmai részvételét, ezen felül a zsidó identitást már nem vallási, hanem faji
alapon határozta meg [35: 7-8].
A filmszakma árjásításának következtében jelentősen megváltozott a filmgyártás személyi
összetétele. A zsidótörvények alkalmazása komoly válságot okozott, mivel a rendezők,
forgatókönyvírók, gyártásvezetők, díszlettervezők és filmgyártó vállalkozók között jelentős
volt a zsidó származásúak száma [35: 8]. A zsidó származású forgatókönyvírók egy része 1939et követően is aktív maradt – más neve alatt dolgozott tovább. Mivel a korabeli forrásokon a
szóban forgó szerzők nevei nem szerepelnek, a kutatás fontos továbbfejlesztése lehet annak
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feltérképezése, hogy pontosan mely forgatókönyvírók folytattak aktív tevékenységet 1939-et
követően és mely filmek írásában vettek részt.
Bár Nemeskürty és Juhász is közöl adatokat a zsidó származású forgatókönyvírók 1939-et
követő szakmai tevékenységéről, ebben az esetben sem hivatkozzák le a vonatkozó forrásokat.
Nemeskürty például a következő, hivatkozás nélküli megjegyzést írja a Tökéletes férfivel
kapcsolatban: „Forgatókönyv: Zalabéri Horváth János és Orbók Attila? (Ez a két szerző
általában csak a nevét adta származásuk miatt eltiltott íróknak; a valódi szerző ismeretlen. –
Nóti Károly?)” [4: 706]. Nyolc olyan, 1939 után készült filmnél jelöli forgatókönyvíróként
Nótit, ahol a szinkronidejű forrásokon más neve szerepel – ilyen például a Sok hűhó Emmiért
(Szlatinay Sándor, 1940), az Erzsébet királyné (Podmaniczky Félix, 1940) vagy az
Álomkeringő (Podmaniczky Félix, 1942). A szinkronidejű források tanulsága szerint a Sok hűhó
Emmiért forgatókönyvírója Zalabéri János [4: 713] [36], az Álomkeringőé Podmaniczky Félix
[4: 733] [37] [6: 391], az Erzsébet királyné esetében pedig nem szerepel a forgatókönyvíró
személyére vonatkozó információ a korabeli forrásokon [4: 712] [38]. Az eltérés logikus, hiszen
Nóti Károly ekkor már nem dolgozhatott saját nevén. A hivatkozások hiánya miatt azonban
nem derül ki, hogy Nemeskürty milyen forrásokra, esetleg szóbeli közlésekre alapozza ezeket
a kijelentéseit, vagyis ebben a formában nem ellenőrizhetőek.
4. Továbblépési lehetőségek
A szinkronidejű források alapján összeállított adatbázis a továbbiakban pontosítható, illetve
bővíthető egyéb korabeli forrásokkal. Mivel az adatbázis jelenleg az Arcanum Digitális
Tudománytárban hozzáférhető folyóiratcikkeket tartalmazza, a folyóiratmustra gyarapítható
egyéb lapokkal, melyeket az ADT nem tartalmaz (például Magyar Film Folyóirat; Film Híradó;
Mozi Ujság). Ugyancsak a kutatás következő szakaszában lehet majd összevetni a
szinkronidejű forrásokon található adatokat a Magyar Hangosfilm Lexikon 1931-1944
vonatkozó adataival [39], valamint a Castiglione Henrik és Székely Sándor által szerkesztett
1941-es Filmlexikonnal [40].
Az adaptált irodalmi művek azonosítása egy különálló kutatást felölelő munka, melyet
ugyancsak a későbbiekben lehet a teljesség igényével elvégezni. Eddigi kutatómunkám
eredményeképpen 175 esetben sikerült nevesítenem a feldolgozott irodalmi alkotást, ezek közül
140-hez tudtam pontos megjelenési/bemutatási dátumot kapcsolni. Az adaptált irodalmi művek
felkutatását, illetve pontos bibliográfiai adatokkal való ellátását nehezíti, hogy számos, az
irodalmi kánonon kívül eső, kevéssé ismert szerző mára elfeledett művéből készült filmes
verzió. Ezek bibliográfiai adatainak összegyűjtése mélyebb irodalmi kutatómunkát igényel
(lásd. például Zalabéri János, Babay József vagy Szitnyay Zoltán munkásságát).
Az eddig összegyűjtött adatok alapján a következő, általános megfigyeléseket lehet tenni. A
vizsgált 350 filmből 300 esetben derült ki, hogy mi volt a filmre vitt történet forrása. Az 1. ábra
ezen műnemek arányszámát mutatja: a filmek 33%-a (116 db.) eredeti forgatókönyv, 27%-a
(93 db.) színpadi mű, 25%-a (89 db.) prózai mű alapján készült, 1%-a (2 db.) pedig remake,
vagyis egy korábbi film feldolgozásából készült.
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1. ábra: Az adaptált művek műfaji megoszlása
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Forrás: saját ábra
A színpadi művek összefoglaló kategória tartalmazza a színdarab (16,85%, 59 darab),
népszínmű (2%, 7 darab), operett (6%, 21 darab) és daljáték (0,28%, 1 darab) alapján készült
filmeket, a prózai művek pedig a regény (20,85%, 73 darab) kisregény (0,57%, 2 darab), novella
(2%, 7 darab), vers (0,28%, 1 darab) és napló (0,28%, 1 darab) nyomán készült alkotásokat.
Azt a 10 filmet, melyek ugyanazon mű prózai, illetve színpadi verziója alapján készültek (lásd
a szöveg korábbi részében A vén gazember, az Ida regénye és az Emmy példáját), a prózai és
színpadi művek arányszámának kiszámolásakor fele-fele arányban soroltam a színpadi, illetve
a prózai művek kategóriájába, hogy a kapott arányszámok ne torzuljanak.
2. ábra: Az adaptált művek műnemének időbeli megoszlása
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Forrás: saját ábra
A 2. ábrán a műnemek időbeli megoszlását láthatjuk: míg a színpadi művek adaptációi
valamivel gyakoribbak 1939-et megelőzően, mint a negyvenes években, addig a negyvenes
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években arányait tekintve nő az eredeti forgatókönyv alapján készült filmek száma. A
megjelenés/bemutatás dátumát tekintve az adaptált irodalmi művek megoszlása a következő:
140 esetből 64 film alapja szinkronidejű, vagyis 1931 és 1944 között készült irodalmi alkotás.
50 irodalmi mű datálható 1900 és 1930 közé, 26 pedig a századfordulót megelőzően született.
A leggyakrabban adaptált szerzők közé tartozik Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Zilahy
Lajos, Hunyady Sándor, Jókai Mór, Csathó Kálmán, Török Rezső, Bónyi Adorján és Vaszary
János – azonban ezt a szempontot, illetve az adaptált művek megjelenés szerinti megoszlását
akkor lesz érdemes részletesebben tárgyalni, amikor az adaptált irodalmi művek teljes korpusza
rendelkezésre áll.
5. Összegzés
Kutatómunkám kezdetén egy gazdag forrásanyagra támaszkodó, pontos forrásmegjelölésekkel
dolgozó alapkutatás elvégzését tűztem ki célul. Ennek segítségével a későbbiekben a korabeli
adaptációs hagyomány különféle vetületeit kívánom vizsgálni, úgy, hogy a vizsgálat részévé
teszem az adatokban fellelhető hiányokat, a művek és szerzők beazonosításában felmerülő
ellentmondásokat, illetve azokat az eseteket is, amikor nem kaphatunk pontos információt a
vizsgált szempontokról. Az egyes filmek forgatókönyvének keletkezéstörténetét sokszor csak
igen hosszadalmas, az adott film recepciótörténetét, az alkotók életútját és megnyilvánulásait
feldolgozó kutatás segítségével lehet láthatóvá tenni.
1937. augusztus 19-én a Népszava „Változtathat-e a filmproducer a forgatókönyvön az író
beleegyezése nélkül?” címmel közölt cikket az egy hónappal korábban bemutatott
Sportszerelem (Farkas Zoltán, 1937) című film apropóján: „Rejtő Jenő író zárlati kérelemmel
fordult a budapesti törvényszékhez a ’Sportszerelem’ című film nyilvános előadása ellen.
Kérelmét arra alapította, hogy a producerek a forgatókönyvét a film készítése közben az ő
távollétében megváltoztatták. Ez, szerinte, szerzői jogbitorlás, mert az író beleegyezése nélkül
az eredeti szövegen még lényegtelen változtatást sem végezhet senki.
A tárgyaláson az író ügyvédje előadta azt is, hogy a producerek a filmből egy teljes szerepet
kihagytak, valószínűen azért, mert a szerep eljátszásához szükséges Kabos Gyula szerződtetése
a filmet erősen megdrágított volna. Ezért Rejtő Jenő a film szerzőségét nem vállalja, hiszen az
még csak nem is hasonlít az ő alkotásához.
Az alperesek azzal védekeztek, hogy a forgatókönyv megváltoztatásának joga a szerző
távollétében megilleti őket. Nem lehet őket arra kényszeríteni, hogy esetleg rossz vagy
magyartalan részeket vegyenek föl a filmbe.
A tárgyalásvezető bíró annak hangsúlyozása mellett, hogy ő sem tartja helyénvalónak, ha az író
művén beleegyezése nélkül bármiféle változtatásokat végeznek, békés megegyezésre szólította
föl a feleket. Ez az egyesség sikerült is és így nem hangzott el bírói ítélet arról, hogy a film
forgatójának joga van-e a forgatókönyvet önhatalmúlag megváltoztatni.” [41]
Ez a történet is jól mutatja, hogy a szerzőség mennyire sokrétű, bonyolult kérdés, főként egy
olyan időszak vizsgálatakor, amikor a jelenkor kutatója 75 év távlatából csak töredékes korabeli
forrásokra, visszaemlékezésekre, valamint a témát feldolgozó szakirodalmi művekre
támaszkodhat (utóbbi önmagában is az adatok és források szűrője, tehát önálló
reprezentációként értelmezhető). Míg Rejtő Jenő a fent idézett folyóiratcikk tanúsága szerint
megtagadta szerzőségét az elkészült film fényében, a többi korabeli forrás számon tartja őt,
mint a film íróját. Ezzel szemben Nóti Károly, Békeffy István vagy Mihály István negyvenes
évekbeli műveinél a korabeli források „elhallgatják” azt a tényt, hogy szerzőik származásuk
miatt idegen név mögé bújva vettek részt a történet megírásában.
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Abstract
Since the 1980s, the Diagram, as a conceptual expression and theoretical research in the fields
of architectural design and urban planning, has gradually surpassed the traditional model and
drawing and become more and more favoured by architects. "Diagrammatic Plan" is the multidimensional transformation of architects' understanding of city and architectural space from
planarization to digitalization. As one of the most important influences of modern society,
urbanization and industrialization are the best object of expression of architecture diagram. This
article is about a city, a river, a civilization of a story. This work is based on the reflection on
China's urbanization process, and it is expected to elaborate various conflicts and problems
faced by urban development in a special way of "Diagrammatic Plan". Dingdu Peak and
Shougang Factory Site are located on the east and west sides of Yongding River, Beijing, China.
Here is the natural and urban intersection that accompanies urbanization, like the confrontation
between industrial civilization and nature to form a unique urban style on both sides of the
Yongding River. As the source of water for human life, Yongding River witnesses the
development of human civilization and is the coordinator of industry and nature. From the
perspective of architecture, it pays attention to the changes of urban space in social
transformation. Taking the two Spaces of industrial civilization and natural landscape on both
sides of the Yongding River as the nodes, this paper makes an in-depth review of the image
changes of nature and cultural geography, the proliferation of architectural types and the spread
of infrastructure under the competition of the two forces of city and urbanization. From the
perspectives of power logic, geometric positioning basis, boundary relation, scale hierarchy,
ideological projection, spatial composition and life scene, the author thinks about the future of
urban space caused by urbanization.
Keywords: Diagrammatic plan, urbanization, industry, nature, confrontation
1. Introduction
1.1 Diagram
The etymology of the word "diagram" can be understood as a simple, abstract line graph that
Outlines the meaning of something. "dia" means "cut, face, dissect", and "gram" represents a
letter or graphic.
Robert E. Somol has done a fairly comprehensive review of "What a diagram is". He believes
that in a broad sense, everyone, whether it is a designer, a craftsman or a person unrelated to
design, has drawn diagrams. For example, a line of control drawn by a stonemason during the
construction of a gothic church, an analysis drawing of the proportion of the facade of ancient
buildings drawn by students, a geometric control line drawn by an architect during design, a
defensive chart drawn by a sports coach on the field of play, etc. These are all diagrams.
Christopher Alexander summarizes the schematic of economic, technical, cultural and other
constraints on architectural forms as a diagram. Undoubtedly, the "Bubble Diagram" in Bauhaus
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is also a functional diagram to clarify spatial relationships. There is also the diagram method
used in the design process. For example, Peter Eisenman emphasized the generative theory of
diagrams in his book "Diagram Diaries."
To sum up, diagram in the field of architecture can be understood as a tool for illustration,
analysis or generation. "A diagram's primary function is to think about organization......In an
architectural context, organizations can help distribute program in space." by Stan Allen. As
Deleuze remarks in his books: "The concept of the diagram as an abstract machine helps us to
understand the biological and machine-like reality of so many strata, such as institutions,
technologies, and apparatuses; including heterotopias." Diagram becomes an artistic method to
guide the architectural generation.
1.2 Application status
Just as Somol describes in the introduction of "Diagram Diaries", from the second half of the
20th century, the application of architectural basic technology gradually shifted from drawing
to diagram, and the theory and practice of diagram changed from the original design sketch to
Deleuze's "Abstract Machine".
Currently, the application of diagram can be roughly divided into three categories: The first,
represented by Eisenman, focuses on the transformation and generation function of diagrams.
The second one, represented by Rem Koolhaas, focuses on pre-data collection and research,
and uses diagrams to transfer the information from the investigation into the design. The third
is the digital diagram based on digital technology represented by Greg Lynn.
2. Diagram is an artistic method in architectural design
2.1 The generation and development of diagrams
When modern architects thumb through Leonardo Da Vinci's sketchbooks, they must be struck
by his exuberant array of conceptual sketches. For Da Vinci as a painter, the design sketch is
both a diagram and a painting work. At the same time, they reflect his design ideas. The early
diagram is an architect's sketch, which is also a tool for analysing and establishing standards.
Vitruvius, the founder of the history of western architecture theory, was the earliest architect
who used diagram to establish the standard of form. He established the "Uomo Vitruviano"
formal standard in the form of diagram.[1] However, in traditional design, although diagram is
a tool widely used by designers, its application is subconscious, involuntary and illogical.
With the development of industrial revolution, at the beginning of the 20th century, along with
the slogan "Form follows function", the "Bubble Diagram" created by Gropius and Bauhaus
endowed the diagram with more design significance. At this point, the diagram transitioned
from the classical period which emphasizes the proportion and composition of "drawing" itself
to the modernism period which emphasizes the function of "solution" and the rational order.
The real emergence of diagram as a method was after World War II. In 1949, Rudolf Wittkower,
an architectural theorist, analysed the plane geometry of 12 residential buildings designed by
Palladio in his book "Architectural Principles in the Age of Humanism". This Pattern also
became the earliest diagrammatic method in architectural theory system — "Nine-Square Grid".
Colin Rowe, a student of Wittkower, continued his teacher's method and developed diagram
into a research and analysis tool. Years later, when John Hejduk introduced "Nine-Square Grid
Problem" into architectural design course, diagram as a method, reduced architectural design
to the most essential geometric logic.[2]
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Figure 1. Vitruvian Man, Leonardo da Vinci, c. 1487 (Left), Map of Imola, Italy,
Leonardo da Vinci, 1502 (Right) [1]
Source: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg (Left),
https://www.goodfreephotos.com/albums/italy/other-italy/leonardo-da-vinci-map-of-imola1502.jpg(Right)

Figure 2. Rudolf Wittkower, “Schematized Plans of Eleven of Palladio's Villas,”
Architectural Principles in the Age of Humanism, 1949 (Left), John Hejduk, Nine—
Square Grid Problem, 1954 (Right) [2]
Source: http://www.architakes.com/?p=6596 (Left), http://www.unbuilt-archive.org/wpcontent/uploads/2019/03/1954_Hejduk_Nine_Square_Grid_Problem.pdf (Right)
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In 1961, Christopher Alexander discussed "The selfconscious process" in "Notes on the
Synthesis of Form", and the classical diagram theory summarized by Peter Eisenman in
"Diagram Diaries" in 1999, rendering diagram into a systematic architectural design method
system. Since then, diagram has evolved from an "interpretive" design tool to a "generative"
design method. Peter Eisenman is the first architect in architectural history to complete a project
independently using the dynamic generative diagrams design methodology. House IV in 1971
was Eisenman's first practice in exploring the generative function of diagram.[3]

Figure 3. Peter Eisenman, House IV (1971), Diagram Diaries, 1999 [3]
Source: https://anxietiesandstrategies.tumblr.com/page/59 (Left), http://my-designs-andstudies.blogspot.com/2012/04/peter-eisenman-house-vi-absence.html (Right)
2.2 Theory and practice of modern diagram method
Gilles Deleuze proposed in his book "A Thousand Plateaus": "The diagrammatic or abstract
machine does not function to represent, even something real, but rather constructs a real that is
yet to come, a new type of reality." This means that diagram is separated from the "plane" of
substance or the "drawing" of concept, and acts as the creative role of abstract machine in the
process of architectural design. Nearly 30 years, with the dynamic generative diagrams are
widely spread, and the technical development, social and environmental problems, the
emergence of the diagram method presents the characteristics of pluralism and diversity.
Among them, there is the Digital Diagram theory supported by computer technology; Field
Conditions Diagrams that combine landscape architecture with urban design; Sociological
Diagram theory emphasizing the restriction of social factors; and the "Diagram Architecture"
which transforms the abstract expression into the real architecture.
2.2.1 Digital diagram
With the progress of science, computer technology has changed from an auxiliary tool to a
generating method in the field of architecture, and provided more variable and unpredictable
architectural forms. In the design of Embryological House in 2000, Greg Lynn used dynamic
software to provide diverse architectural forms for suburban houses which need mass
production.[4] The project follows the “Animate form” concept that Lynn proposed in 1999,
and the building is presented in an organic, digital form. Subsequently, Patrick Schumacher put
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forward the concept of "Parametric Diagrams" in "The Diagrams of Architecture", published in
2010.

Figure 4. Greg Lynn, Embryological House, Computer rendering. 1999 [4]
Source: http://www.designersandbooks.com/blog/greg-lynn-book-list-digital-dialogue
2.2.2 Field conditions diagrams
Stan Allen, one of the most important architects in the United States at the last century, has
brought new possibilities for architectural design from the perspective of landscape science. In
his book "Field Conditions" in 1985, Stan Allen applied the diagram method to landscape
design.[5] And in the 1999 book "Points + Line: Diagrams and Project for the City", his "Field
Conditions Diagrams" was applied to the practice of urban design, and the design method was
summarized.

Figure 5. Stan Allen, Field conditions diagrams, Field Conditions, 1985 [5]
Source: http://march1section1.pbworks.com/f/AllenS_FieldConditions.pdf
2.2.3 Sociological diagram
Rem Koolhaas, who once worked as a journalist and film scriptwriter, attaches great importance
to the influence of social factors on architectural design and the artistic expression of spatial
narrative in architectural design. In the book "Delirious New York", published in 1978, he
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interprets the complexities of modern urban life with a large number of skyscrapers diagram.[6]
This method of architectural design based on social research is transformed by diagram.
Koolhaas is also looking for an architectural form that promotes events, social interactions and
activities. The architectural work of OMA (Office for Metropolitan Architecture) co-founded
by Koolhaas and its partners has also adhered to the sociological diagram method. MVRDV's
three founders, architects who have also worked for OMA: Winy Maas, Jacob van Rijs and
Nathalie DE Vries, also continued the method of sociological diagram in their architectural
creation. But unlike Koolhaas, MVRDV combines social research with digital technology more
closely.

Figure 6. Rem Koolhaas, The City of the Captive Globe Project, 1972, Delirious New
York, 2004 [6]
Source: https://www.moma.org/collection/works/104696
2.2.4 Activity diagrams
UN Studio founders Ben van Berkel and Caroline Bos described their design ideas in the 1998
book "MOVE" — Activity Diagrams. They superimpose the time dimension in the spatial
dimension, focus on the activities occurring within the area, and reorganize the space and form
around the activity. Both progressive and organizational are important features of this diagram
method.
2.2.5 Diagram architecture
In the article "Diagram Architecture" in 1996, Japanese architect Toyo Ito interpreted the
architectural design technique of Kazujo Sejima as a pure, minimalist and geometric pattern
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"Diagram Architecture" design method. In his opinion, the diagram generates the building
directly, which is a direct and real design. In The article "The Diagramas Plan, The Plan as
Diagram" published by south Korean architect Hyungmin Pai in 2002, it also emphasizes the
close relationship between diagram and architectural plane. After that, he also put forward the
"Functional Diagram" and elaborated the relationship among architectural design, society,
economy, science and technology in the diagram.
2.2.6 Conclusion
Diagram has a long history in architecture. Combined with the research of Colin Rowe and
Peter Eisenman, diagram's history can be summarized as follows: Transcendentalism
(Paradigm) - Empiricism (Program), then turn to the development of rationalism (Machine). It
is from ontology to epistemology, to the progress of methodology.
Diagrams can successfully integrate the research results from other disciplines such as computer
science, sociology and anthropology into the design process. It can even make the restrictive
conditions proposed by these disciplines directly affect and dominate the generation of
architecture. Compared with other architectural design methods, it can be said that this is an
important characteristic and unique advantage of diagram. In architectural, diagrams gradually
occupy the core part of design, helping architects to realize design logic and generate
architectural form.
3. Methodology
The narrow definition of diagram methodology is: The design method of diagram integration
design information, bearing design logic, generating architectural scheme and obtaining nontraditional architectural form is used.
3.1 Generativism
The complexity science in the 1980s brought about a revolution in the way of thinking and
epistemology. The holism of complexity science is opposed to reductionism and advocates
process thinking, relation thinking and nonlinear thinking. This embodies the philosophy of
generativism.
The French philosopher Deleuze used 'Rhizome' as a metaphor for formation in his book "A
Thousand Plateaus". This concept of attaching importance to the connection between things
provides a new epistemology for architecture. Generativism not only attaches importance to the
influence of various internal and external factors, but also the evolution process of its own logic,
and finally makes the appearance of architectural form naturally.
3.2 Morphology
The theory of architectural morphology draws on biomorphology and affirms that the internal
structure of architecture, space and so on and the comprehensive action of social, economic and
cultural aspects produce the external form of architecture. The perspective of architectural
morphology is to explore the regularity and form composition analysis of the characteristics,
attributes, development and changes of architectural space morphology. Architectural
morphology is influenced by people's subjective consciousness and behaviour; by
environmental factors such as natural environment and social background and by construction
technology.
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3.3 Systems theory
Under the development trend of highly integrated modern science, the system theory in
architecture is a scientific research method that takes the whole as the premise, analyses and
studies the architecture in the relationship of opposites and unity between system and elements,
elements and elements, structure and function, and system and environment to obtain the
optimal treatment. Its main principles include integrity, comprehensiveness, dynamics,
modelling and optimization.
3.4 Diagram
Diagram not only enables the structuring of architectural design, but also the transparency of
design concepts and processes. From diagram to architecture can be divided into three stages:
The emergence of initial diagrams (prototypes); Transformation of the initial diagram itself;
The diagram is converted to architecture. However, other applications of diagram are also
included in the design process, for example analysis and illustration.
The diagram not only enables the systemization of the architectural design, but also the
optimization of organizational elements and structural systems. From architecture to diagram,
it analyses and summarizes the elements and logic generated by architectural form by diagram,
and returns to the power behind the complex phenomenon.
4. Practice diagram art to interpret and introspect urbanization
4.1 Context
China is the largest developing country in the world. Beijing, the capital of china, was one of
the first cities to industrialize and urbanize. With the development of cities and the progress of
industry, social and environmental problems occur frequently, which makes architects start to
rethink the relationship between urban space and natural environment. In order to understand
the contradictions and problems of Beijing's urban space in the social context, in-depth
examination of the image changes of natural/cultural geography under the competition of urban
and urbanization forces, and a reflection on the future of Beijing's space heritage from the
perspectives of power logic, boundary relations and space composition. Three parallel research
objects are selected: The capital iron and steel company, which represents "industrialization";
Dingdu peak, which represents "nature"; and Yongding river, which represents "urbanization".
Urbanization and industrialization, as one of the most important influences in modern society,
are the best expression objects of architectural diagram. The purpose of this case is to expound
the diagram design method in practice.
4.2 Research sample
The research objects are three spaces on the same straight line with Beijing Chang'an street.
They are all located at 39°54' north latitude on the central axis of Beijing.[7]
Dingdu peak is located at the western end of Beijing city, overlooking the city. Legend has it
that the site for the city of Beijing was chosen from this peak. China's capital iron and steel
company was founded in 1919 and has a huge role in China's construction. Dingdu peak and
Capital iron and steel company are located on the east and west sides of Yongding river in
Beijing. The Yongding river is the birthplace of Beijing. The development and prosperity of
Beijing city originated from this river, including the capital iron and steel company. With the
development of urbanization, the Yongding river has become the boundary of the division and
confrontation between nature and industry.[8]
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Figure 7. Location diagram of research sample [7]
Source: Drawn by author

Figure 8. Research sample: Dingdu peak(Left), Yongding river(Centre), Capital Iron
and Steel Company(Right) [8]
Source: https://you.ctrip.com/sight/qingyuan517/1410301-dianping86632248.html(Left),
http://bbs.zol.com.cn/dcbbs/d657_333128.html(Centre),
https://www.zcool.com.cn/work/ZMTU1NTU3MzI=/1.html (Right)
4.3 Research principles and structure
This case mainly uses sociological diagram and diagram architecture in generative diagram
method. "Diagrammatic Plan" is used as the tool to analyse and interpret the patterns of three
urban spaces and to express them with digital tools (CAD, SU, PS).
Different from the architectural design method of generative diagram, this case is the reverse
design of generative diagram. This is to examine the problem of urbanization and the nature of
cities by diagram. The generation of results is a process from complex to simple. The practical
process of diagram can be divided into four parts: social investigation, data arrangement,
transformation diagram and reflective criticism. The logic "reverse" process of this diagram is
the analysis and summary of the logic of urban form generation, and the quantitative ratio of
related restrictive factors is clarified.
The specific steps are: On-site investigation and literature review of the three spaces—Collation
and refining of data information—Actual drawing—Abstract transformation to diagram—
Eliminate non-diagram information in reality reasonably—Reflection on the nature of
diagram.[9]
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Figure 9. Diagram design process [9]
Source: Drawn by author
4.4 The practice of the diagram
The practice of diagram is an artistic transformation combining historical documents, life
scenes and other factors on the basis of site mapping data. The author created a diagram called
"Fracture" using the diagram method.
The diagram method greatly embodies the characteristics of autonomy and narrative in the
application of this case. All assumptions and considerations of the sociological diagram are
based on the analysis and research of social, economic, cultural and other factors in reality, thus
making the architecture and society show a certain "consistency". The influence between social
and architectural change is also a generative and systematic variable factor of diagram.
Therefore, the intentionality extraction in the diagram generation process of this case is also the
complex spatiotemporal narration mode and its corresponding symbol paradigm. The 16 words
of "fracture, skeleton, conflict, reconcile, develop, industry, factor, ecology, city, transportation,
traditional, nature, etiquette, urbanization, river and economic " proposed here reflect a kind of
recording and analysis of the situation.[10]
Finally, the presentation of diagram is to understand the logic and law implied in various
complex systems by using practical analysis and research. This diagram takes the expectation
of balance between urban development and protection of nature as a metaphor for the design,
and expresses the unbalanced status quo of the two with an average composition.[11]
4.5 Summary of diagram practice
The study and thinking on urbanization by "Diagrammatic Plan" freed the architectural design
from the constraint of space. The restriction and influence of social and economic factors on
urban space are found out, and the relationship between historical development and social
context and architecture and city is recognized. It also proves that diagram is highly efficient
and highly implementable. The scientificity and progressive of diagram lies in its emphasis on
the research process before architectural design, in which the elements of society, economy,
culture and ecology often occupy a dominant position. This reality-based design method is
rational creation.
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Figure 10. Intentionality extraction in diagram generation process [10]
Source: Drawn by author
5. Conclusions
Diagrams have a long history and are widely used in architectural design methods. Through the
development of diagram theory and the summary and research of the method, it can be seen
that this architectural design method has many possibilities. Diagram can effectively help
architects get rid of the aesthetic constraints of proportion, composition, form and modelling,
etc., and focus on the logic of architectural design. In the past 30 years, the development of
dynamic generative diagrams in architecture has begun to take shape, and gradually formed a
set of theoretical system.
In the diagrams of different research directions, architects focus on different points of study,
which directly leads to different tendencies of the final architectural scheme. The author
practiced the diagrammatic plan with the theme of "urbanization" by diagram. Thus, it is
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realized that only by fully understanding the social, economic and cultural status quo of the
design environment can architects truly make rational and correct design.
However, while affirming the diagram, it should also be realized that generative diagram, as an
abstract architectural design method, often stays in the research and theoretical stage, but has
no strong practical ability compared with other architectural design methods. This is very worth
reflecting. Only by actually applying it to architectural design practice can the value of the
diagram be realized.
Although architectural design is a regretful art because it cannot be perfect, but architects never
stop pursuing perfection. Therefore, contemporary architects should explore the advantages of
diagram as much as possible, and avoid its disadvantages and shortcomings, so as to design a
building that is both creative and able to meet the needs of society.

Figure 11. Diagram Called "Fracture" [11]
Source: Drawn by author
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Abstract
A dozen publications have reported that bilinguals develop certain executive functions in their
brain, which are not present in monolinguals. In particular, they believe that bi- and
multilinguals are better in creative thinking, metalinguistic awareness, logical thinking,
flexibility in thinking and the enhanced ability to learn languages. Some other studies pose
contra arguments presenting alternative points of view arguing that the listed concepts are
hardly testable. They suggest that inferring conclusions in favour of bilingual advantage based
on the results of research on executive processing (EP), which is responsible for updating,
inhibition, and switching, needs further clarification, since very existence of these functions
(in)dependently within the cognitive content is under question, therefore, it’s not possible to
consider bilingualism as the only factor. Some others call to pay attention to bilingual
disadvantages as well, since several studies report that both bi- and multilinguals were slower
than monolinguals in a number of lexical tests. Considering these points of view, the main
purpose of this study was to provide a comprehensive answer to the question: Does bilingualism
have (dis) advantages? Another objective of the article was to point a possible direction that
would link the bi- and multilingualism advantages discussion with language policies. To
achieve these goals, the study employed a critical analysis of the selected top publications,
which represent those: a) who insist on bilingual advantage: b) who are sceptical, and c) who
try to find the truth in between these arguments.
Keywords: bilingualism, advantages, critical view, dementia, language policy
1. Introduction
In the first half of the previous century, most scholars considered bilingualism as harmful. They
argued that bilingualism leads to language confusion, reduces the ability to think, affects
negatively to children’s identity development and that human beings have a certain potential
capacity for language learning (i.e. more proficiency in one language results in fewer skills in
the other ones) (Al-Amri, 2013, pp. 1–3). Since the second half of the last century, dozen
publications have reported that bilinguals develop certain executive functions in their brain,
which are not present in monolinguals. In particular, they believed that bi- and multilinguals
are better in creative thinking, metalinguistic awareness, logical thinking, flexibility in thinking
and the enhanced ability to learn languages. Currently, we are living in the period when some
scholars are calling to slow down “the bilingualism has advantages” excitement and wait for
more results involving larger numbers of participants in different contexts. Whatever the
outcome of the bilingual advantages debates, it has a great implication for language policies,
especially in the education sector, which this article will present in the discussion section.
The logic behind the training effect of frequent code switching on EP has directed some authors
to the idea that the bilingual brain might be better in non-linguistic executive functions than the
monolingual one. By implication, musical activity interacts with the same cognition areas of
the brain as bilingualism does, therefore, bilingualism might correlate with musical skills as
well. This hypothesis reminds also the eternal chicken and egg question, “does learning
languages lead to cognitive benefits or do better cognitive functions lead to language learning”
(Bak, 2016), which might be another direction for study. Therefore, some scholars suggest more
elaborations on the assumed impact of learning additional languages in bilinguals, to clarify

258

whether learning third or more languages become easier for bilinguals due to their linguistic
experience, or because of enhanced capacities of the brain to execute certain functions. They
pose questions, concerning the relationships between cognitive processes and bilingualism,
transferability of language skills across non-linguistic domains and hidden factors behind
selection of target groups. The questions refer to both sides of contradicting theories, slightly
advocating the minority opinion, which is currently facing a discrimination by the majority of
publishers. Confirming previous reports (Paap and Greenberg, 2013, among others), he argues
that the listed vague concepts are hardly testable (p.1). He also suggests that executive
processing (EP), which is responsible for updating, inhibition and switching, needs further
clarification, since the very existence of these functions (in)dependently within the cognitive
content is under question, and therefore, it’s “impossible to isolate bilingualism as a factor” (pp.
10–11). Hence, inferring conclusions in favour of the bilingual advantage based on the results
of research on EP is problematic. Is there any link between learning difficult languages and
Parkinson’s disease? Does bilingualism contribute to math skills? He also calls to pay attention
to bilingual disadvantages as well, since several studies report that both bi- and multilinguals
were slower than monolinguals in a number of lexical tests (p. 17). At the meantime, the
conclusions about the transferability of linguistic skills to general skills, or whether “training in
one domain will lead to changes in the brain that also have an impact on other domains”, need
more clarification related with the assessment methods (De Bot, 2018a, pp. 1–19).
This study included both sides of the ongoing debates on bilingual (dis)advantages, which are
critical about the current euphoria on bilingual advantages and suggest contemplating on
alternative observations as well. In a search for a representative conclusion for the growing
discussions, which employ both the adversarial style and selective scepticism (Bak, 2016), this
study attempted to answer to the question: What are the major shortcomings in the previous
studies on the bilingual (dis) advantages?
To answer this question, the study employed document analysis to group all sides into two
representative schools of thought and found that three articles well demonstrate the ongoing
debates. While doing so it came across some important deficiencies of the previous arguments.
Following sections analyse these shortcomings in the representative articles. Finally, the article
provided links between the school of thoughts and language policies, since the latter depends a
lot on the effects of bilingualism.
2. The bilingualism advantage is real (Bialystok et al., 2007).
Bialystok et al. (2001) reported that a memory clinic in Australia registered bilingual non-native
patients later than they did so native monolingual English-speakers. In their other large scaled
study involving 47000 persons from 22 studies, Valenzuela & Sachdev (2006) found that
“sustained complex mental activity protects against dementia” (p.460).
In this later article, Bialystok et al. (2007) include Bennet et al. (2003) and Staff et al. (2004),
who consider formal education as a protective factor against dementia. They also refer to Staff
et al., (2004) and Seidler et al. (2004), who reported, “Higher occupation status and
intellectually stimulating work is associated with retained cognitive function in old age” and
“reduced effects of dementia”. In the discussion section, the article presents similar findings by
Hy and Keller (2000), Valenzuela and Sachdev (2006) (p. 461).
In their original research at the Memory Clinic in Toronto with 184 clients, Bialystok et al.
(2007) found around four years of difference on the onset delay of dementia symptoms between
bilingual and monolingual patients. (A recent study with 80 patients claims 4.5 years delay
(Perani, et al., 2017)). They determined that the first visit to hospital paid by bilingual patients
was 3.2 years later than monolinguals did. They also reported that the delay took place among
patients with longer years of education. At the same time, the monolingual patients met the
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symptoms earlier than the bilingual ones, though the latter had shorter formal education and
experienced hardships of emigration to Canada due to WWII. The article reported, “The patients
in the present study had fluent English skills and arrived at the memory clinic at the same level
of cognitive impairment as the English speaking monolinguals” (p.462).
Green (1998) reported that bilinguals develop enhanced language learning and managing skills,
as well as non-linguistic cognitive domains through “a mechanism to control attention to the
relevant language and ignore or inhibit interference from the competing language” (as cited in
Bialystok, et al. 1998, p.460). A number of other reports by Bialystok (2001), Bialystok, Craik,
Klein, & Visvanathan (2004), Bialystok, Craik, & Ryan (2006), also concluded that
bilingualism enhances attention and cognitive control (Bialystok, 2007).
3. “No evidence in the four main hypotheses” (Bastian, Souza, & Gade, 2015)
In this study, Bastian et al. (2015) tested the four main hypotheses about the bilingual effect,
considering also the methodological issues of the previous studies. The mentioned four
hypotheses are the inhibitory control advantage, the conflict monitoring advantage, the shifting
advantage and the generalized cognitive advantage. The article presents the testing process and
results in tables. The researchers studied the impact of language experience on cognition
through direct observation of computerised test sessions with 118 students, whom they recruited
on paid basis. They offered the students to sit for the inhibition and conflict speed task, the
mixing and shifting task, the working-memory monitoring task, the information-updating task
and the reasoning task. When the students completed the exercises, the researchers collected
their background information, including language-learning history, leisure activities,
demographics and social economic status, through filling a questionnaire (p. 6). This report is
in sharp contrast to the conclusions of multiple studies, in which bilingualism supposed to have
a positive effect not only on enhanced language learning and managing skills, but also on nonlinguistic cognitive domains. Potential sources of the inconsistencies might arrive from the
following:
 Dividing participants to either monolingualism or bilingualism groups, which is not
accurate, since the latter is a continuous phenomenon (Kroll & Bialystok, 2013; Luk &
Bialystok, 2013).
 Measuring a single EF by single indicators, which poses “the problem of task impurity”
(Miyake & Friedman, 2012).
 Not controlling potential confounds that might “mimic effects of bilingualism” (cf.
Fuller-Thomson & Kuh, 2014; Kousaie & Phillips, 2012; Morton & Harper, 2007;
Valian, 2015).
 Drawing conclusions from small-scale studies.
Regarding the tests, the article mentions that while studies involving around 29 persons inclined
to show favouritism toward bilingual advantage, more larger scale studies (average n=45) often
incline to conclude that there is no bilingual advantage. In their larger scale study, involving
118 individuals, they made the following final report,
[We] found no evidence for any of four hypotheses predicting bilingual benefits… In
contrast, our results confirmed the robust impact of parents’ education (which served as
a proxy for SES) on cognitive performance (pp.2,9).
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4. “No evidence that bilingual experience causes improved EP” (Paap and Greenberg,
2013)
The authors report that the tests usually used to determine differences in inhibitory control
between monolinguals and multilinguals show a weak link between inhibitory control and
general EP ability.
Most tests for a bilingual advantage in EP in adults have focused on only two of three
components studied by Miyake and Friedman (viz., switching and inhibition) and
frequently employ tasks not tested by them (p.233).
They go further in rejecting the bilingual advantages through bringing forth the study by
Humphrey and Valian (2012), who found that trilingualism actually showed disadvantage in
comparison to monolinguals in several tests using the Simon and Flanker tasks (p. 250).
They noted that “individual studies tend to use only one task and use only one indicator for each
EP component there is usually no test of convergent validity” (p.256). There are also side factors
that may effect on the results. The accuracy of results may suffer when group matching excludes
socioeconomic status, ethnicity, culture, special experiences and immigrant status (pp. 244,
246). Bak (2013), for example, reported the influence of geographical factors, using illustration
of boiling point of water in different continents. Hasher, Zacks & May (1999), believe that
“[even] the time of testing can influence its results” (as cited in Bak, 2016).
The study draws the conclusions from three computer-based tests, which involved about 280
students in total (divided into multilingual and monolingual groups), who majored in
psychology studies in the San Francisco State University. The duration of the session, which
involved 90 students in each of the three tests, took about 2.5 hours. The implications for
bilingual advantages in three components of executive processing (EP) were discouraging. The
tests resulted in no advantage for inhibitory control, monitoring control and switching cost.
Moreover, the tests for inhibitory control and switching costs ended up with negative results for
bilingual advantage. The correlations between indicators of the same EP are no convergent with
validity in inhibitory control and weakly convergent with validity in the EP of monitoring. The
Stroop test, the Flanker test and the anti-saccade test also revealed weak correlations in the
results (pp.250–252).
Prior to the conclusion, the authors present an evaluation of empirical evidence as both real and
artefact perspectives, suggesting a plan for possible reconciliation. They also pose questions
and hypothesize the possible answers. Following these discussions, they conclude that their
tests “do not provide coherent and compelling support for the hypothesis that the bilingual
experience causes improved EP” (p.256).
5. Discussion
A retrospective analysis of the study of bilingualism (dis) advantage identify two debating
schools of thoughts, including “the bilingualism advantage is real”, “the bilingualism advantage
is a bias”. All other existing publications derive from these schools of thought.
Bialystok et al. (2007, 462) reported, “The patients in the present study had fluent English skills
and arrived at the memory clinic at the same level of cognitive impairment as the English
speaking monolinguals”. The study method includes a number of advantages such as working
with the first hand documents (medical records), consultation with the expert (neurologist) and
a considerable number in the target group. The medical documents contain accurate
information, including date of birth, language history and immigration date. The neurologist
also could have provided specific information about patients.
However, it is unclear whether the “level of cognitive impairment” refers to the symptoms of
dementia, or to a certain widely accepted measurement, which classified mental diseases as
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dementia and AD, or none of these. Additionally, while the majority of participants was mono
ethnic Jewish immigrants, the control group was local Canadians (the authors did not specify
the details). It is uncertain whether the patients with “fluent English skills” and “English
speaking monolinguals” are both local non-immigrant Canadians, or the former pertains to
immigrants only. Comparing such different, in many characteristics, groups for one particular
aspect might yield inaccurate results. The unclear definitions could have led to different
interpretations as well, because if the “level of cognitive impairment” refers to dementia and
the patients with “fluent English skills” are immigrants, then the conclusion in this sentence
contradicts to the article’s main idea on the delay of dementia in bilinguals. The article also lists
genetic, neurobiological, environmental, intellectual, and lifestyle, as other factors causing
dementia. However, authors directly point to the last category in the list, which is lifestyle (and
which may include not only bilingualism), as the finding of the cause of the delay. This
conclusion obscures the main idea that bilingualism has significant impact on dementia, unless
the phrase “last category” includes the word “intellectual” as well. Another issue is that
retrieving data through a third person (neurologist) had increased the distance between the
researchers and the target group. A final remark for this article is that although the article is
cautious of criticism, which the authors expressed in their note, “the present report should be
treated as suggestive rather than definitive” (p.462), it carries a promoting spirit of the idea that
bilingualism postpones dementia.
The second article presents an alternative view to the idea offered in the first article. Referring
to conclusions on bilingual advantage that are mostly based on small scale studies, Bastian,
Souza, & Gade (2015) argue that “if existing, cognitive benefits of bilingualism are not as broad
and as robust as previously assumed.” They also point to the fact that recent findings do not
replicate the earlier findings and the later intense debates about the bilingual advantages are
solely due to the publication bias in favour of bilingualism. This is a serious problem, which
may point to corruption among the publishing business. This article also disapproved the
conclusions of the previous article based on the small size of participants, while itself used not
very significantly larger number (n=118) than the one whom it criticized. It also makes an
ambiguous conditional statement (if), which admits that a phenomenon may or may not exist,
“if existing, cognitive benefits of bilingualism…” Another strange assumption is that “recent
findings do not replicate the earlier findings”, which is illogical when discussing a scientific
novelty, i.e. a new idea should not necessarily confirm the earlier one. The article makes another
ambiguous remark considering inaccurate to divide participants into monolingual and bilingual
groups (how otherwise compare the two groups?) and not providing an alternative method. Paap
and Greenberg (2013) point to side factors, which may add errors to results. This is the last
wave of thought that calls for more study on the bilingual advantages, which has also been able
to involve larger number of participants (n-280) than the previous two.
6. Concluding remarks and direction for further study
A remark that pops up from making up conclusions based on ambiguous concepts is whether it
would be more accurate contemporarily to use the titles of the tests (i.e. the anti-saccade task,
the Flanker task, the Simon task, the Stroop task, go/no-go task, etc.) on which bilinguals show
better results. The rationale behind such suggestion is whether the bilingualism and the skills
that are supposed to be outcome of bilingualism are mutually receptive or not. If not, then one
of these variables might be a result of additional factors, not of bilingualism. If the mentioned
non-linguistic skills are the result of bilingualism, but they cannot cause bilingualism, then the
former is a product of the latter, but not vice versa. This means that the skills that are supposed
to be the direct product of bilingualism might also include some non-linguistic intermediary
processes as well. For example, flexibility in thinking or task switching might be a result of
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exposition to cultures in the process of learning a new language. Another example, the delay of
dementia might be a result of a persistent engagement in intensive research and education
activities. In this case, the former should be entitled as a product of learning a culture and
engagement in high intellectual works, not of bilingualism. In short, speaking ion many
languages is a good skill, but putting it to measure smartness or executive functions is
inappropriate. Another conclusion is that not all people can master many languages and not all
smart people are bi- or multilingual.
All the bilingual advantage theories have great implications in developing language policies,
whether the outcomes of bilingualism positive or negative. If the bilingualism advantages are
real, then language policy must give a full support to learning additional languages. In the
opposite case, the language policy needs to design curriculum considering the negative effects
of additional languages. As such, bi- and multilingualism serve as an important variable in
designing language policies. Given the importance of the results, a suggestion to global
organizations is to finance a large scale (n>10000) project involving different contexts.
Considering my own experience, I can conclude that language ideologies, learning environment
and teaching methods are important constructs in multilingual development. Furthermore, as
some recent studies noted, “multilingual proﬁciency is construed as ﬂuctuating rather than
stable” (Jessner, Allgauer-Hackl, & Hofer 2016, 159). In this regard, I would recommend
viewing individual multilingualism as a struggling for limited resources system (SLR), in which
languages dynamically compete with each other for the leadership in the individual’s
psycholinguistic repertoire. In this competition, the important constructs are not only languages
in the brain, but also the individual’s ability to access those languages, i.e. the verbal fluency,
which requires another type of test, because traditional tests (Flanker, Stroop, Simon, etc.)
cannot test it. For this purpose, this project offers an automated online test at http://multil.org.
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Absztrakt
A Bács-Kiskun megye déli részén található Dusnok településre a 18. század elején települt be
a magyarok mellé katolikus horvát lakosság, akik magukat a mai napig rácnak nevezik. Az
anyaországtól és annak 19. századi sztenderdizációs folyamataitól távol a mai napig megmaradt
dusnoki nyelvjárás 300 évvel ezelőtti szlavón nyelvjárási állapotot tükröz. A horvátok és
magyarok több mint három évszázados együttélése szükségszerűen nagyfokú nyelvi
kölcsönhatást eredményezett, mely minden nyelvi szinten megmutatkozik. Mikor az átadó és
az átvevő nyelvek között genetikai és tipológiai különbség is van, a szókölcsönzéskor
fonológiai és morfológiai adaptáció is bekövetkezik, mely lehetővé teszi az átvevő nyelv
rendszeréhez történő illeszkedést. Jelen munkában a magyar igéknek a rác nyelvjárásba való
morfológiai adaptációját vizsgáljuk, azaz hogy azok milyen módon illeszkedtek be a ráchorvát
nyelv morfológiai rendszerébe. Meghatározzuk a korpuszba bekerült kölcsönszók fogalmát,
illetve kitérünk a szervesen beépült kifejezések és az alkalmi szókölcsönzések problematikájára
is. Mivel az átadó magyar és az átvevő ráchorvát nyelvek alapvető morfológiai jegyeikben
különböznek, így a beilleszkedés horvát honosító képző felvételével történik, mely vagy
hozzátoldással vagy helyettesítéssel kapcsolódik a magyar tőhöz. Példákon keresztük
felsoroljuk a szóbeli interjúk alapján készült, saját összeállítású korpuszban megjelenő adaptív
képzőket (-ovati, -ivati, -isati, -ati). A horvát igerendszerben a magyarral ellentétben az igei
aspektus meghatározó jellemzője, ezért külön kitérünk a magyarból kölcsönzött igék befejezett
vagy folyamatos aspektusának kifejezésére, illetve a reflexivitás kérdésére is. Továbbá
bemutatunk egy a szakirodalomban eddig le nem írt interferenciajelenséget, melyet
igekötőhalmozásnak nevezünk.
Kulcsszavak: morfológiai adaptáció, szókölcsönzés, dusnoki ráchorvát nyelvjárás, horvát–
magyar nyelvi kapcsolatok
1. Bevezetés, célok
Dusnok Bács-Kiskun megye déli részén található, Baja és Kalocsa között. A faluba a 18. század
elején települt be a magyarok mellé katolikus horvát lakosság, akik magukat a mai napig rácnak
nevezik1. Az anyaországtól és annak 19. századi sztenderdizációs folyamataitól távol a mai
napig megmaradt dusnoki nyelvjárás 300 évvel ezelőtti szlavón nyelvjárási állapotot tükröz.
Míg a 20. század elején nem számított ritkaságnak, hogy valaki egynyelvű horvátként élte le
egész életét, manapság a már egyre kisebb számú beszélők kivétel nélkül kétnyelvűek, egyre
inkább a magyar nyelv használata kerül előtérbe. A három évszázados együttélés
következtében, ahol a ráchorvát és a magyar szükségszerűen folyamatos érintkezésben voltak,
a nyelvi kölcsönhatás magától értetődő folyamat. Minél intenzívebb az érintkezés, annál
nagyobb az egyik nyelvnek a másikra gyakorolt hatása.

Mivel a magyar szakirodalom, illetve a magyar köznyelv is a rácokat gyakran a szerbekkel azonosítja, holott a
18. században több szláv népcsoportra is alkalmazták ezt a jelzőt, javasoljuk a ráchorvát kifejezést mind a tárgyat
képező népcsoportra, mind az általuk beszélt nyelvjárásra.
1
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A nyelvi kölcsönhatás megjelenhet minden nyelvi szinten, tehát mind a fonetikai, morfológiai,
lexikai, szemantikai és szintaktikai szinteken is. Az anyaországtól való elszakadás miatt a
dusnoki ráchorvát nyelvjárásban minden bizonnyal már az együttélés kezdetétől volt nyelvi
kölcsönhatás, főleg a lexikai szinten, hiszen az újonnan megjelenő fogalmakra a magyar
lexémákat használták, az anyanyelvben megjelenő nyelvi hiányt azok magyar megfelelőivel
pótolták. A magyar nyelv térnyerésével és a beszélők magyardomináns kétnyelvűvé válásával
ezen nyelvi kontaktusok jelentősen felerősödtek. A ráchorvát nyelvi színterek beszűkülésével a
beszélők anyanyelvi kompetenciája csökkent, sok szó kikopott, feledésbe merült, vagy
bizonyos magyar kifejezéseknek nem ismerték a horvát/ráchorvát megfelelőjét, így
megnyilatkozásaikban a másik nyelvi kódjuk elemeit használják fel.
Jelen munkában a lexikai kölcsönzésekkel foglalkozunk, hiszen ez a legnyitottabb rendszer, ide
kerülnek be leghamarabb, legkönnyebben és legnagyobb számban új elemek. Habár
legnagyobb számban általában a főnévi lexémák jelennek meg, a vizsgált nyelvjárásban
meglehetősen gyakori az igei kölcsönzés is, gyakoribb, mint más eddig vizsgált korpuszokban2.
Ahhoz azonban, hogy a magyar igék beilleszkedjenek a ráchorvát nyelv morfológiai
rendszerébe, bizonyos változásokon kell keresztül menniük, különösen hogy két alapvető
jegyeiben eltérő struktúráról van szó. Jelen tanulmányban ezt a folyamatot, az alaktani
illeszkedést, vagy idegen szóval morfológiai adaptációt vizsgáljuk. Alapfeltételként
összehasonlítjuk a két nyelv igei rendszerét, majd felsoroljuk, milyen képzőket vesznek fel a
magyar igék a kölcsönzés folyamatában, csoportosítjuk a kiinduló alak szerint. A magyar nyelvi
kontaktushatás nemcsak közvetlen igen lexikai átvételekben mutatkozik, hanem egyéb
interferenciajelenségekben is, példaként az igekötőhalmozás jelenségét mutatjuk be. A
tanulmány végén kitérünk az igei aspektusra is, mely a horvát igei rendszerben meghatározó, a
magyarban azonban marginális helyet foglal el, valamint a reflexivitás kifejezésére is.
2. A téma felvezetése, a korpusz, korábbi kutatások
2.1 Alapfogalmak
A kétnyelvűek egyszerre két rendszert működtetnek, minden beszédhelyzetben lehetőségük van
legalább két nyelvi kód közül választani, hiszen az éppen nem használt nyelv is a nyelvi
repertoárjuk részét képezi. Így a megnyilatkozásaikban az egyik nyelven érezhető a másik nyelv
hatása is, vagyis a két rendszer között nyelvi kapcsolat, nyelvi érintkezés, vagy más szóval
kontaktushatás jön létre. Ha ez a kontaktus hatására a kétnyelvű beszélő nyelvhasználata a
másik nyelv hatására eltér az egyik nyelvi normától (hangtani, alaktani, mondattani vagy
jelentéstani szinten), azaz megjelennek „a nyelvben vagy nyelvváltozatban nem az illető
nyelvre vagy nyelvváltozatra jellemző jelenségnek, szerkezetnek vagy elemnek a használata
egy másik nyelv hatására” [6], akkor interferenciáról beszélünk.
Az interferenciahatás többféle módon nyilvánulhat meg. Ha alkalmi, egyszeri előfordulású
lexémáról van szó, Lanstyák szerint az „egyetlen szót érintő bázistartó kódváltás pillanatnyi
eredménye” [7], és a vendégszó fogalommal illeti. Amennyiben ezek az alkalmi alakok,
vendégszók gyakran és rendszerszerűen fordulnak elő, kölcsönzési folyamatba torkollanak,
melynek eredményeként létrejönnek a kölcsönszók különböző típusai. [7]3 Lanstyák
értelmezésében a vendégszókat a gyakoriság és a rendszerszerűség választja el a
Katalinic (2013) 15 igei kölcsönszó, Žagar-Szentesi (2005) 5 igei kölcsönszó
A kölcsönszókat az integrálódás mértéke szerint a magyar történeti nyelvészet több kategóriára osztja, a
legelterjedtebbek ezek közül az idegen szavak és a jövevényszavak. (Kiss 2002:203, Benő 2008:19) Eszerint az
idegen szavak még nem épültek be teljesen az átvevő nyelv rendszerébe, az anyanyelvi beszélők érzékelik idegen
eredetüket, ezzel szemben a jövevényszavak teljes mértékben beilleszkedtek, idegen eredetüket csupán a történeti
nyelvészet tartja számon. Ezen rendszerek között nincs éles határvonal, illetve jelen tanulmánynak nem is célja az
integrálódás mértékének vizsgálata.
2
3
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kölcsönszóktól. A ráchorvátban, attól függetlenül, hogy többször előfordulnak-e egyes igei
lexémák, vagy csak egyszeri, hapax kölcsönzések, a magyar igék minden esetben horvát
végződést vesznek fel, alaktanilag beilleszkednek, nem magyar ragozott alakjukban fordulnak
elő. Tehát a morfológiai adaptáció ugyanolyan módon történik, ugyanazon szabályok szerint,
melynek vizsgálata jelen tanulmány fő célja is, így mind az egyszeri, mind a többszöri
előfordulású magyar igei lexémákat a kölcsönszók kategóriájába soroljuk. L. még [1].
A kölcsönzés folyamatában két nyelv vesz részt, ahol a kiinduló nyelvet nevezzük átadó
nyelvnek, amely pedig kölcsönzi a másikból a nyelvi elemet, átvevő nyelvnek. A folyamat
leírására Rudolf Filipović terminológiáját használjuk, aki rendszerszerű leírást adott a horvát
nyelvbe bekerülő idegen elemekről [3]. Ő az átadó nyelvi alakot, melyet az átadó nyelv
anyanyelvi beszélői használnak, modellnek nevezi. A modellt, mely beilleszkedik az átvevő
nyelv nyelvi rendszerébe, replikának nevezi. Az átadó és a befogadó nyelvek közötti
kapcsolattól függően megkülönböztet direkt vagy közvetlen, és indirekt vagy közvetett
kölcsönzést. Az elsőben a két nyelv beszélői közvetlen kapcsolatban vannak egymással (illetve
ide sorolható a kétnyelvű egyéneknél megjelenő kölcsönzés is), míg a másikban közvetítő nyelv
vagy tömegkommunikációs eszközök segítségével történik az átvétel. Filipović – az angol
nyelvet vizsgálva – anglicizmusnak tekint minden kölcsönszót, melynek eredeti alakja az
angolból került át a horvátba, függetlenül attól, hogy az angolba melyik nyelvből származik.
Az elemzésnél mi is ezt az elvet követjük, tehát a magyart minden esetben átadó nyelvként
értelmezzük, amennyiben az igei lexéma a magyarban már meghonosodott, a magyar közvetítő
nyelvi szerepét nem vizsgáljuk. (pl. n. putzen > m. pucol, m. pucol > rh. opucovati)
2.2 A korpusz
Mivel a dusnoki ráchorvát nyelvjárás elsősorban szóban használatos, az írott nyelvi anyagok
száma elenyésző, melyekből nem is tudtunk példákat meríteni, így a kutatás alapját egy saját
magunk gyűjtött, szóbeli megnyilatkozásokon alapuló korpusz képezi. 2012 és 2018 között 32
beszélővel készítettünk szociolingvisztikai interjút (1–1,5 óra/fő), melyet kiegészítettünk a
közösségi színtereken résztvevő megfigyeléssel gyűjtött anyaggal. A korpuszba bekerült
minden kölcsönszó, melynek kiindulópontja (modellje) egy magyar igealak, függetlenül a
gyakoriságtól és az integrálódás fokától. Továbbá vizsgáljuk azokat az igei morfémákat, melyek
egyértelműen magyar hatásra alakultak ki. Ez főként az igekötőket érinti, melyeket külön
fejezetben tárgyalunk.
2.3 Eddigi kutatások a horvát nyelv magyar elemeiről
A magyar–horvát nyelvi kölcsönzéssel elsősorban magyar nyelvészek foglalkoztak. Az egyik
legjelentősebb munka a horvát (szerb) nyelv magyar elemeiről Hadrovics László történetietimológiai szótára [4], melyben felsorolja a 19. századig a horvát és a szerb nyelvbe bekerült
magyar jövevényszavakat. Hadrovics is érintette munkájában az adaptáció kérdését, de azt csak
egyes példákon mutatta be, nem alakított ki modellt.
Elsők között kell megemlíteni Nyomárkay István Strane riječi u hrvatskosrpskom
(srpskohrvatskom) jeziku Problemi morfološke i sintaktičke adaptacije [8] című művét,
melyben elsősorban az idegen szavak (főként internacionalizmusok) morfológiai és szintaktikai
beilleszkedését vizsgálja a horvát (szerb) nyelvbe, de módszere alkalmazható más típusú
kölcsönszókra is. Az igei kölcsönzésekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy általában már kész
igék kerülnek be a horvát nyelvbe, melyek különböző végződések, adaptív vagy más szóval
honosító képzők segítségével illeszkednek be a horvát igeragozási rendszerbe: -isati, -irati, ovati, -ati. A végződés függ az átadó nyelv morfológiai rendszerétől is, a magyar igékre pedig
legjellemzőbb az -ovati végződés.
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Žagar Szentesi Orsolya a Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima [11] című
tanulmánykötetben mutatja be a magyar eredetű átvételeknek a horvát nyelvbe való helyesírási,
fonológiai, morfológiai és szemantikai beilleszkedését. A tanulmánykötet a magyaron kívül
elemzi az olasz, német, francia, orosz és angol kölcsönzéseket, minden nyelvet egyazon modell
szerint, melynek alapját Rudolf Filipović dolgozta ki Teorija jezika u kontaktu. Uvod u
lingvistiku jezičnih dodira (1986) [3] című művében. Filipović elsősorban az angol
jövevényszavakon mutatta be modelljét, azzal a céllal, hogy a horvát nyelvben megjelenő más
nyelvi interferencia és a kölcsönzés szinkrón leírásához nyújtson rendszerszerű alapot. ŽagarSzentesi az igék morfológiai beilleszkedésénél két fő kategóriát különböztet meg: amikor a
magyar igeképzőt horvát igeképzőre cserélik (m. lak (ik) > h. lakovati), a másik, amikor maga
a magyar ige is egy szabad morféma, és ehhez járul a honosító képző. (m. áld > h. aldovati)
Kristina Katalinić Magyar jövevényszavak a régi horvát nyelvben (2013) [5] című doktori
disszertációjában a 16. és 18. század közötti régi horvát irodalmi nyelvben található magyar
lexikai átvételek komplex nyelvészeti vizsgálatával foglalkozik. Korpuszának alapját korabeli
szótárakból vette, mely több mint 90%-ban főnévi kölcsönszókat tartalmaz, melléknévi és igei
magyar jövevényszavak csak egy kisebb csoportot alkotnak, melyből összesen 15 ige.
Kiindulópontként Barbara Štebih modelljét alkalmazza [10], melyben a két nyelv, tehát az átadó
és az átvevő nyelvek igékre vonatkozó morfológiai rendszerét hasonlítja össze, és megállapítja,
hogy a horvát morfológiai rendszerbe való beilleszkedésük folyamatában „horvát igei képzők
kapcsolódnak a magyar szótövekhez vagy helyettesítik a szóvégi hangot/hangcsoportot (m. csal
> h. čalovati, m. henyél > h. henjati, m. dicsér > h. dicsiti)“. Mivel régi példákról van szó,
tanulmányában szükségesnek mutatkozott mind a diakrón, mind a szinkrón kutatási szempont
alkalmazása.
A fenti munkák mindegyikében közös, hogy írott nyelvi korpuszon, főleg szótár alapú
gyűjtéseken alapszanak, régebbi, korábbi évszázadok magyar jövevényszavaival foglalkoztak.
A horvát beszélt nyelvi korpuszon alapuló hungarizmusokkal foglalkozó tanulmányok száma
elenyésző, ezekből kiemelendő Đuro Blažeka kutatása, aki a magyar–horvát határmenti
település, Goričan nyelvjárásában vizsgálta a magyar átvételeket.
3. A morfológiai adaptáció
3.1 Elméleti háttér
A már említett Filipović leírása szerint a kölcsönzés folyamatában a modell minden nyelvi
szinten beilleszkedik az átvevő nyelvbe, így alakul ki a replika. A modell átvétele során
Filipović bevezeti az importáció (bevitel) és a szubsztitúció (helyettesítés fogalmakat). Az
importáció az új elemek bevitele az átvevő nyelvbe, míg a szubsztitúció során ezen elemek egy
része kicserélődik az átvevő nyelv bizonyos elemeivel. (Pl. a horvát nyelvben nem szerepel az
ö fonéma, ezért ezt általában e hanggal helyettesítik: m. pörkölt > h. perkelt). Attól függően,
hogy hol történik a helyettesítés, Filipović megkülönbözteti a fonológiai, morfológiai,
szemantikai, lexikai, szintaktikai és stilisztikai nyelvi szinteket. A morfológiai szinten
végbemenő helyettesítést transzmorfemizációnak nevezi, melynek három fajtáját különbözteti
meg, mely az integrálódás fokának három stádiumát jelzi. 1. Zéró transzmorfemizáció, amikor
a modell és a replika egy szabad és egy kötött nullmorfémából áll, és a fonológiai beilleszkedés
után a replika morfológiai változás nélkül beilleszthető az átvevő nyelv rendszerébe. Pl. m.
rostély> h. roštilj 2. Kompromisszumos transzmorfemizáció, ahol a modell képzett szó, tehát
tő- és kötött morfémából áll, melyet az átvevő nyelv is ilyen formában vesz át, de az így létrejött
replika nem az átvevő nyelv morfológiai szabályai szerint képződött (m. gulyás > h. gulaš) 3.
Teljes transzmorfemizáció, amikor folytatódik a kötött morféma adaptációja, mely nem felel
meg az átvevő nyelv morfológiai rendszerének, és felcserélődik egy kötött morfémával az
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átvevő nyelv készletéből, melynek ugyanolyan funkcióval és jelentéssel bír, mint az átadó
nyelvi elem. Pl. m. lakik > h. lakovati.
Habár Filipović modellje rendszerűsége miatt a maga nemében korszakalkotó, és továbbra is a
horvát kontaktológiai szempontú elemzések megkerülhetetlen eleme, nem alkalmazható teljes
mértékben minden nyelvre, így a magyar átvételekre is csak korlátozottan, ezért több kritika
érte, illetve különböző nyelvek kutatói más-más irányba módosították azt. Az egyik ilyen fő
kritikai pont, hogy Filipović szerint a 3 típus időrendben is követi egymást, erre azonban
nincsenek nyelvi adataink, melyek bizonyítékul szolgálnának, másrészt rengeteg ellenpéldát
találunk. Továbbá Velimir Piškorec megjegyzi, hogy Filipovićnál kiindulópont a modellek
morfémákra bontása, viszont Piškorec szerint az adaptáció leírásánál nem fontos tényező,
milyen szóalkotási stratégia eredménye az átadó nyelvi alak. [8] Ugyanis a beszélők az
átvételkor nem a modellt bontják morfológiai elemekre, hanem azok hangalakja a fontos, és
ehhez illesztik az átvevő nyelv nyelvi kategóriáinak elemeit. Ezzel a nézettel egyetért ŽagarSzentesi [11] és Katalinić [5] is. Štebih, akinek modelljét többek között Katalinić is alkalmazza,
és amely Nyomárkay nézeteit is magába foglalja, megkülönbözteti a modell szótári alakját és a
kiinduló alakját, tehát amely alakban modellként szolgált, melyek nem minden esetben
egyeznek. [10]. Tehát ez a kiindulás az adaptációs folyamatban, mely során létrejön a replika,
pontosabban annak szótári alakja. Štebih két fő csoportra osztja a létrejött replikákat:
a) Paradigmatikus adaptáció: az adaptáció során nem változott meg jelentősen a modell
kiinduló alakja
b) A végződés változásával járó adaptáció: a replika különböző folyamatok során
keletkezett (hozzátoldás, elvonás, helyettesítés)
Az élő nyelvi példákból készített ráchorvát korpusz elemzésére ez utóbbi modellt tartjuk
legalkalmasabbnak, mert a Filipović-féle háromszintű modellbe nem tudunk minden igei példát
beilleszteni4, nem is rendelkezünk korábbi, írott nyelvi példákkal a diakrón elemzéshez.
Štebihhel egyetértünk abban is, hogy elsősorban a hangalak játszik fontos szerepet az
adaptációnál, nem a morfémaelemzés. Ettől bizonyos esetekben eltérnek az igekötők, mely
témakört külön fejezetben vizsgáljuk.
Jelen kutatás esetében az igei formákra csak a végződés változásával járó adaptáció vonatkozhat
a két nyelv eltérő igei struktúrája miatt. Ugyanis a modell, mely egy magyar ige, E/3. személyű
kiinduló alakjában morfológiailag nem tartalmaz tipikus igei végződést, hangalakja szerint akár
más szófajú szó is lehetne, a horvát nyelvi replika azonban minden esetben egy-egy igei
képzővel illeszkedik be. A horvát igék, tehát a replika szótári alakja az infinitívusz lesz tipikus
-ti végződéssel, mely a dusnoki ráchorvátban csak a szóvégi -i nélkül jelenik meg.
3.2 Elemzés
Az magyar igék ráchorvát morfológiai adaptációjánál megvizsgáljuk, milyen végződés
kapcsolódik a magyar igei hungarizmusokhoz. A korpuszban megjelenő adaptív képzők a
következők: -ovat, -ivat, -it, -isat. A replika két módon, vagy hozzátoldással, vagy
helyettesítéssel jöhet létre.
3.2.1 Hozzátoldással keletkezett igei replikák
-ovat
Ősszláv eredetű képző, mely a horvát nyelvben általában főnévből vagy melléknévből képez
igét, de a horvát nyelvbe érkező igei kölcsönszók legproduktívabb képzője. A mi korpuszunk
több mint 96%-a is ezen képzővel jön létre.
Pl. Filipovićnál a teljes transzmorfemizáció csak helyettesítéssel jön létre, a hozzátoldást, mely az esetek
legnagyobb többségében jelentkezik, nem említi meg.
4
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Modell
(magyar)

Replika (ráchorvát)

Példa

tegez

tegezovat

Mogu te tegezovat?

ránt

rantovat

Kokoš vaja rantovat.

szaval

savalovat

Uvek sam savalovo u škole.

ügyel

üđelovat

Mat üđeluje na decu.

vasal

vašalovat

Ona je vašalovala.

termel

termelovat

Imali smo žito, termelovali smo.

ballagtat

balagtatovat

Toga korostaja smo mi balagtatovali.

disszidál

disidalovati

Moj ujo je disidalovo u Ameriku.

-ivat
Egy példát találtunk a korpuszunkban, mely az -ivat képző segítségével hozta létre a replikát.
A példamondatban az igeragozás eltér a normától, hiszen E/3. személyben -uje végződést
kellene kapnia, mint ahogy az az -ovati végződésre is jellemző. A példamondatban azonban az
analógia nem érvényesül, ez is mutatja, hogy nem produktív képzőről van szó.
Modell (magyar)

Replika (ráchorvát)

enged

enged-ivat

Példamondat
Ako me otac ne engediva, pobeć ćemo
nekud.

-isat
A görög -isa aorisztosz alakra vezethető vissza. [8] Ez az igeképző a mai szerb sztenderd
nyelvben produktív, a horvát sztenderdnek nem része.5 A dusnoki ráchorvátban egyetlen példát
találtunk rá.
Modell (magyar)

Replika (ráchorvát)

vakar

vakar-isat

3.2.2

Példamondat
Vakarisat prava s tegle.

Helyettesítéssel létrejött igei replikák

-ovat:
ez a típus az esetek többéségben az ikes igékre vonatkozik, tehát a kiindulóalak ebben az
esetben az -ik nélküli szótő, melyhez hozzájárul az -ovat képző. Egy példában a magyar -ál
végződés elvonása történt, melyet a horvát -ovat helyettesített. Ugyanez a lexéma megjelenik a
hozzátoldásnál is, tehát a disszidál modellnek kétféle replikáját találtuk a ráchorvátban.

Fontos kiemelni, ahogy azt a bevezetőben is megírtuk, hogy a 17. századi betelepülés óta a ráchorvát az
anyaországi horváttól izoláltan változott. A horvát sztenderd nyelvben a német -ierenre visszavezethető -irati
használatos. Ez azonban az áttelepülés után terjedt el, így a dusnoki ráchorvátban nem találunk rá példát.
5
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Modell
(magyar)

Replika (ráchorvát)

Példamondat

unatkoz-ik

unatkoz-ovat (se)

Uvek sam tela da joj je dobro ode ni da se
unatkozuje.

cimbalmoz-ik

cimbalmoz-ovat

Mešter je došo med nas pa nas vegig
cimbalmozovo po glave.

incselked-ik

inčelked-ovat (se)

Teli su se š njim inčelkedovat ko tuđem
čovekem.

disszidál

disid-ovati

A kad je ovo došlo, disidovali su.

-it
Két példát talátunk a korpuszban, amikor a horvát replika -it végződést kap. A buknit replikával
kapcsolatban megjegyzendő, hogy nem tudjuk, mi lehetett a kiinduló modell. Az egyik
lehetőség, hogy a magyar infinitívusz (bukni), melyet kevésbé tartunk valószínűnek, hiszen ez
eltérne az összes többi igei modelltől, ahol általában az E/3. személy a kiinduló alak. Másik
lehetőség, hogy analógia hatására hangalakhelyettesítés jött létre, hiszen a horvát nyelvben
létezik buknit ige, de más jelentésben. Míg a ráchorvátban az ’iskolában megbukni’ jelentésben
szerepel, a horvát ’buknuti’, reg. ’bukniti’ a hirtelen kigyulladás értelemben használatos.
Modell (magyar)

Replika (ráchorvát)

Példamondat

haszn-ál

hasn -it

Pogane reči ni hasnio.

buk-ik (bukni?)

bukn-it

U škole nisam buknila.

3.3 Igekötős igék
Az alábbi példákban a szóvégi hozzátoldás vagy helyettesítés a fent leírt mechanizmusok
szerint történik, azt most külön nem vizsgáljuk. Itt a hangsúly az igekötős igéken van, melyek
a fenti módszer szerint nem illeszthetők be a Štebih-féle kétkategóriás modellbe. Fontos
megjegyezni, hogy a fent leírt modelleket szótári alakok elemzésével bizonyították, és igekötős
igék egyikben sem jelentek meg. A szótári példák már meghonosodott kölcsönszók, melyek
eredetét a horvát anyanyelvi beszélők nem is feltétlenül tudták. A vizsgált ráchorvát korpusz
példái azonban kétnyelvű beszélőktől származnak, akik mindkét nyelven, tehát mind az átadó,
mind az átvevő nyelven anyanyelvi kompetenciával rendelkeznek. Amint már fentebb is
említettük, ők megnyilatkozásaikban mindkét nyelvi rendszert működtetik, mindkettő elemeit
felhasználják. A kommunikáció általában szintén kétnyelvű egyénekkel zajlik, így nincsenek
megértési problémák. Így lehetséges, hogy a magyar igék átvételénél, amikor a kölcsönszóval
nyelvi hiányt pótolnak, a modell a magyar igekötős ige, melyet nem bontanak további
morfémára, és azon a modellen történik az adaptáció. Tehát itt még egy bizonyítékot találunk
Piškorec és Štebih állítására, miszerint a beszélők a modellt nem bontják morfémákra, az
adaptáció során a hangalak a meghatározó.
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Modell
(magyar)

Replika (ráchorvát)

Példa

beparkettáz

beparketazovat

Dve sobe smo beparketazovali u toj godini.

megdolgoz-ik

megdolgozovat

Testo vaja megdolgozovat.

beoszt

beostovat

Koliko smo imali, tolko smo si beostovali.

leszappanyoz

lesapanjozovat

To smo teli lesapanjozovat.

Van másik eset is, amikor a magyar igékhez horvát igekötő kapcsolódik. Itt egyrészt
elképzelhető, hogy már beilleszkedett kölcsönszókról van szó, melyeken az elsődleges
adaptáció után bekövetkezett a másodlagos is, tehát amikor az ige már további szóképzés
eredménye. Pl. m. darál> rh. daralovat > rh. nadaralovat.
Viszont sajátos, kódváltásokkal is tarkított kétnyelvű helyzetről van szó, melyben a magyar
igekötőnek a beszélők nyelvi repertoárjában szerepel annak pontos horvát megfelelője is,
melyet könnyen tudnak aktiválni a kommunikációs folyamatban, olyankor pedig azt
alkalmazzák. Ha erről a folyamatról van szó, akkor nem állja meg a helyét a fenti állítás,
miszerint csak a hangalak a fontos a szókölcsönzésnél, és a beszélők nem bontják morfémákra
a kiinduló nyelvi lexémákat, hiszen itt az igekötőt helyettesítik horvát lexémával, a szótő marad
a magyar modell, mely felveszi az adaptív képzőt.
Kétnyelvűségi helyzetben elképzelhető, hogy a fenti két folyamat párhuzamosan működik,
ennek megállapítására azonban további kutatásokra van szükség, mely magába foglalja a
kódváltást is.
Modell (magyar)

Replika (ráchorvát)

Példa

megpucol

opucovat

Kadgod nis jaja opucovali jer ni bilo hütöva.

ledarál

nadaralovat

Nadaralovo je papriku.

átszitál

odsitalovat

Pona smo na sitačice odsitalovali

lesúrolni

našurolovat

Pačkere smo se našurovali

3.4 Interferenciajelenségek
Habár nem tartozik a kölcsönszó kategóriájába, van egy magyar mintára kialakult jelenség,
melyet igekötőhalmozásnak neveztünk el. Itt a kiindulóalak nem magyar modell, hanem horvát
igekötős ige, melyhez több példában hozzátesznek még egy további igekötőt, mely a horvát
nyelv normájától eltér. Ennek egyik oka az lehet, hogy a ráchorvát nyelvben elhalványodtak a
morfémahatárok, a beszélők már nem érzékelik igekötős igének a kiinduló igét, a magyar nyelvi
kompetenciájukból kiindulva a hiányt egy jelentésben odaillő igekötővel pótolják. De az is
elképzelhető, hogy bár érzékelik a horvát igekötőt, viszont az nem adja vissza ugyanazt a
jelentést, melyet a magyar alapján elvárnának, és ezt kompenzálják egy további igekötővel.
rh. po+za-mešavat – m. összekeverni, rh. po+iz-našat – m. kihordani, rh. po+s-pre-bijat –
m. megverni, rh. po+za-kapat – m. eltemetni, rh. na+za-matat – m. becsomagolni
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3.5 Igei aspektus
Az igei aspketus kategóriájában a magyar és a horvát igék különböznek, a kölcsönzési folyamat
elemzésének alapfeltétele a két rendszer összehasonlítása. Míg a horvát nyelv az igei aspektust
külön igei morfémával fejezi ki, és az a nyelvnek egy meghatározó eleme, a magyarban ez
periférikus kategória, és gyakran csak a kontextusból derül ki, alakilag nem feltétlenül jelenik
meg, kivéve mikor igekötő jelzi a befejezettséget. A magyar igei kölcsönszók replikája a
ráchorvátban általában folyamatos alak, ilyenek az -ovat adaptív képzővel létrejött igék: rh.
tegezovat, engedivat, rantovat stb.
A befejezettséget magyar nyelvi mintára igekötővel képzik, mind a magyar igekötő átvételével
létrejött replikáknál: rh. megdolgozovat, beparketazovat, mind a horvát igekötő
behelyettesítésénél. Pl. odsitalovat, nadaralovat.
3.6 Reflexivitás
A reflexivitás annyit jelent, hogy az alanyból kiinduló cselekvés vissza is hat az alanyra. Ennek
vizsgálatánál is össze kell hasonlítani az átadó és átvevő nyelvek rendszerét. A horvátban ezt a
nyelvtani kategóriát a se igei segédszóval fejezik ki, a magyarban pedig visszaható képzőkkel
(-kodik/-kedik/-ködik; -kozik/-kezik/-közik stb.) Az átvételeknél megállapíthatjuk, hogy a
nyelvhasználók jól érzékelik a magyar visszaható igéket, és ahol a magyar modellen megjelenik
a visszaható képző, ott a ráchorvát replikánál is szerepel a se igei segédszó. Pl. m. unatkozik >
rh. unatkozovat se, m. incselkedik > rh. inčelkedovat se.
4. Összegzés, következtetések
A tanulmány a dusnoki ráchorvát nyelvjárás igei hungarizmusainak morfológiai adaptációját
mutatta be, azaz hogy a magyar átadó nyelvi igék milyen módon illeszkednek be a ráchorvát
morfológiai rendszerébe. Általában véve a hungarizmusok, azon belül is az igék számának
növekedése a ráchorvát anyanyelvi beszélők kétnyelvűségi státuszából fakad, ahol a magyar
nyelv egyre inkább előtrébe kerül, és a nyelvi hiányt magyar kölcsönzésekkel pótolják. A
korpusz az eddigi tanulmányok nagy részével ellentétben nem szótári, hanem beszélt nyelvi
példákon alapszik.
A ráchorvátban az igék adaptációja a magyar tőhöz való tipikus horvát igei végződések (adaptív
képző) hozzáadásával vagy a magyar igeképző horvátra való cseréjével történik. A
leggyakoribb adaptív képző az -ovat, kisszámú példákon megjelennek az -ivat, -isat és -it
képzők is.
A ráchorvátban alapvetően érvényesült az a mára már általánossá vált nézet, hogy a replika
létrejötténél az igék átadó nyelvi kiinduló alakja, vagyis a modell hangalakja a döntő, a beszélők
nem bontják azt további morfémákra. Ennek egyik fő bizonyítéka, amikor a modell magyar
igekötős ige. Azonban a kétnyelvű helyzetben ezt a nézetet árnyalják azon igei átvételek,
melyekben a magyar igekötőt horvátra cserélték, hiszen itt a beszélők rendelkeznek mind az
átadó, mind az átvevő nyelvi kompetenciákkal.
A magyar nyelvi kontaktushatás nemcsak a közvetlen átvételekben mutatkozik, hanem egyéb
interferenciajelenségekben is, melyet az igekötőhalmozás példáján mutattunk be.
Jelen tanulmány lexikai kölcsönzéssel foglalkozik, azon belül is az igékkel, de továbbiakban
célszerű a kutatást kiterjeszteni más szófajokra, illetve a fonológiai, szintaktikai és szemantikai
adaptációra is. Mivel a magyar–ráchorvát nyelvi érintkezés intenzív és hosszantartó, érdemes
továbbá tanulmányozni a fonológiai, morfológiai, szintaktikai és szemantikai kölcsönzéseket
is, mellyel jobban megérthetjük a kétnyelvű beszélők megnyilatkozásiban végbemenő
folyamatokat.
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Abstract
Blended learning is frequently conceptualised as an instructional modality that combines the
advantages of online and face-to-face instruction. Little is known about whether the students
themselves find this approach more attractive than pure face-to-face instruction or pure online
learning without teacher support. In order to fill this gap, this review aims at analysing previous
research to find out how motivating the processes of blended learning are for learners in tertiary
education. Similarities and differences are identified in approaches and outcomes, and an
attempt is made at accounting for these variations. The study concludes by arguing that a major
source of learner motivation in blended learning is the sense of belonging to a group of learners.
Also, it is urged that researchers in the future examine both content-oriented and modalityoriented motivation when measuring learner motivation in blending processes.
Keywords: blended learning, learner motivation, content-oriented motivation, modalityoriented motivation
1. Introduction
It is unquestionable that we live in the age of technology. Utilizing modern technology to
motivate language learners has long been at the forefront of language pedagogy. Much before
masses were able to access the Internet, pieces of language learning CD-ROM software flooded
the market. Nowadays, institutionalized blended learning processes are ubiquitous attributes to
higher education just as motivation and lifelong learning are commonly found notions in the
literature. Language learners in tertiary education are assumed to have excellent computer
driving skills, and not only are they required to prepare presentations accompanied by attractive
visuals, but they are expected to have excellent word processing skills as well.
Accounting for the link between blended learning and learner motivation is far from being
overrepresented in the literature; much less have the findings of such studies been compared.
For the layperson, anything that is online might seem motivating for learners, but the question
of what learner motivation in blended learning entails is quite complex. Following some
terminological clarification and remarks concerning what is meant by learner motivation in
blending processes, this paper aims at elaborating on how motivating blended learning
processes are in tertiary education for the learner, identifying similarities and differences in
approaches and outcomes as well as attempting to account for these variations.
2. Terminology
In order to synthesise previous research findings on learner motivation in blended learning, a
clarification of key terminology is in order. It is vital to look into what authors understand by
blended learning, learner motivation and how they attempt to relate the two. Most frequently,
researchers tend to offer a self-constructed definition of blended learning while quoting a
definition or a specific framework of learner motivation from previous literature. It is also not
unprecedented that for certain frameworks of motivation, the addition of new variables is
proposed due to the features of a blended environment.
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2.1 Defining blended learning
Blended learning is often conceptualised by a synonym provided for the notion of ‘blending’
online and offline content. These synonyms include “distribution” [9: 1], “appropriate mix” [7:
283] and “combination” [12: 142]. Furthermore, depending on the proportion of online and
offline content in a specific course, blending might simply be defined as “supported online
learning” [4: 243].
The definitions of blended learning cover a wide spectrum, some are relatively exclusive, while
others are rather broad. Writing about blended learning in a university context, Liu [8] first
quotes Thorne’s rather broad definition of blended learning, stating that it “blends online
learning with more traditional methods of learning and development” [13: 2], and immediately
adds to it a more narrow definition offered by Kupetz and Ziegenmeyer [5] which claims that
blended learning is “the purposeful arrangement of media, methods and ways of organizing
learning situations through combining traditional media and methods with e-learning elements
and possibilities” [5: 179–180].
Most definitions of blended learning fail to include a vital criterion of blending that might not
be self-evident. Seldom do definitions highlight that the material distributed online and offline
must cover the same content. If not the same content is being divided, the process must not be
called blending, as blended learning only occurs when content unity is preserved [3] [10]. Even
if for most researchers this criterion appears to be self-evident, definitions of blending should
highlight this mutual dependency of online and offline content, otherwise concepts such as
learner motivation cannot be applied for blended learning. Without this clarification, learner
motivation can only be measured separately as online or offline content-oriented motivation.
2.2 Defining learner motivation
As opposed to blended learning, authors do not tend to offer self-constructed definitions of
learner motivation, some do not even define it at all, presumably because it is such a thoroughly
researched notion in pedagogy that knowing what is understood by motivation is supposed to
be evident.
Most empirical studies utilise an already existing tool of measuring learner motivation,
frequently based on a quantitative analysis of a participant questionnaire. These instruments
usually feature Likert-type scale questions or other tools also producing easily quantifiable
results. Likert-type scales are sometimes also used to measure correlation between motivation
and success [7].
Some authors turn to general definitions of motivation and refer to it as some sort of inner drive
that fuels learning, others use measuring tools that had been proposed for mapping motivation
in online surroundings. Lim and Morris [7] conceptualise learner motivation based on the
typology established by Lim and Kim [6]. According to this framework, there are six learning
motivation variables: reinforcement, course relevance, interest, self-efficacy, effect and learner
control [7: 284].
Greener [4], who investigated learners’ conceptions of blended learning, used Entwistle’s [2]
motivational framework to categorise students’ responses on what they had found motivating
in a blended university course. Entwistle’s framework [2] comprises (1) competence, (2)
extrinsic, (3) intrinsic and (4) achievement motivation (as cited in [4: 245]), yet Greener’s data
point to the need for adding “group commitment” [4: 248] as a further motivator. Therefore,
while using Entwistle’s motivational framework in discussing her data, Greener eventually
proposes this addition to the framework.
Some motivational frameworks attempt to map learner motivation towards blended learning as
a modality, while others scrutinize motivation towards a certain school subject or the contents
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of a course by focusing on motivation and academic success. This paper would like to argue
that in future research both directions should be focused on at the same time.
2.3 Group commitment as a source of motivation in blended learning
One aspect of blended learning that is frequently mentioned as a source of motivation among
learners in blended learning processes is the sense of belonging to a group of learners [4] [8]
[11]. In an attempted synthesis of findings between the relationship of blended learning and
learner motivation, it would be advisable to turn to Dörnyei’s [1] language learning
motivational framework.
Researchers tend to highlight the positive nature of blended learning regarding group
commitment as blended learning enables students to meet each other in person from time to
time. This builds a bond between them [4] [8] [11] [12] that could not be built through solely
online instruction. Blending appears to be ideal to feature all three components of the language
learning motivational framework proposed by Dörnyei [1], these being (1) language level, (2)
learner level and, most relevantly for blending, (3) learning situation level. The third level
includes course-specific, teacher-specific, and group-specific motivational components [1:
280].
It would be unsupported to claim that a blended course is more motivating for the learners than
a traditional face-to-face course. Learner motivation in blended learning is mostly researched
by either giving close scrutiny of a blending process or comparing a blending and a nonblending course. There is evidence that connectedness between the learners and the learning
experience were the highest in a blended learning course compared to a traditional and a fully
online one [11], but more research should be carried out into confirming whether group
commitment is indeed the strongest source of motivation in blended courses.
3 Empirical studies into blended learning and learner motivation
In this section, some previous studies into learner motivation in blended learning will be
introduced. The author’s intention was to select relatively recent articles from both the
qualitative and the quantitative paradigm. The qualitative and quantitative studies are
introduced in two subchapters because they offer different conclusions. The selected literature
reflects on learner motivation in tertiary education and some special attention is paid to the EFL
context.
3.1 Quantitative approach
Quantitative approaches typically involve the administration of a questionnaire or the setting
up of an experiment with a treatment and a control group and the subsequent statistical analyses
of large amounts of recorded data. The goal is either to confirm if learners are motivated thanks
to the blended nature of instruction or to discover significant differences in students’ motivation
in a blending and a traditional, face-to-face course.
After thoroughly reviewing research carried out into distance education and self-regulation,
Lynch and Dembo [9] collected data from 94 tertiary students participating in a blended
undergraduate marketing course. The course was 75 percent online and 25 percent face-to-face.
The aim of the research was to confirm which attributes of self-regulation might best account
for academic success in a blended learning environment. The authors identified five such
attributes: “(1) motivation (self-efficacy and goal orientation), (2) Internet self-efficacy, (3) time
management, (4) study environment management, and (5) learning assistance management” [9:
3]. The authors argue that motivation is not the sole drive of the success of blending processes;
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it is rather one key element of the self-regulatory attributes that are all simultaneously needed.
The research confirmed no significant correlation between final grades and self-efficacy. The
authors note that the blended nature of the class might have contributed to the lack of this
correlation since learners had chances to meet their instructor face-to-face [9].
Motivation emerges as a drive that should first be measured before launching a blending process
and use the results for testing whether students stay motivated during the process [9: 11]. How
the respondents in this research were motivated throughout the blending process is not
addressed in the study, but the suggestion is offered for further research. Perhaps the face-toface occasions of a blending process might be enough to boost students’ motivation and keep
them motivated between two face-to-face sessions in terms of completing online tasks
individually without letting so much time go by that they lose their self-efficacy and goalorientation.
Lim and Morris [7] involved 60 upper-level undergraduate informants in a study to discover
learner and instructional factors influencing learner outcomes of participating in a blended
learner and program evaluation course. The distribution of online and face-to-face instruction
in the treatment group was equal. As far as motivation in blended learning is concerned, the
authors hypothesised that the more motivated learners were towards content-learning, the better
their overall performance would be. This would indicate that their motivation did not stem from
the fact that their courses were blended.
Lim and Morris [7] concluded their research by arriving at parallel findings with those by Lynch
and Dembo [9], namely that informants with generally higher motivation towards online
learning generally finished with better results. In line with the findings of Lynch and Dembo
[9], these outcomes argue for assessing the general motivation of learners before instructors opt
for blending.
3.2 Qualitative approach
Greener [4] took a qualitative approach for conducting a small-scale study to discover the roots
of learner motivation in a blended learning environment with second-year university students
who had had no previous blending experience. As opposed to testing an initial hypothesis, this
phenomenological approach enabled the researcher to construct the sources of learner
motivation in a blended course. The aim of the study was to track the sources of learner
motivation originating from blending as an instructional method. Greener [4] identified 69
initial ideas obtained from transcribed interview data later categorised into nine broader
concepts of learners on the blended learning experience [4: 245–246]. Reasons for learner
motivation were recorded using Entwistle’s [2] previously mentioned motivational framework
which failed to accommodate all the perceptions of the informants.
Adding “group commitment” to Entwistle’s [2] motivational framework [4: 248], the study
highlighted that blending appears to be more motivating than e-learning as students are
experiencing a certain sense of belonging to a physically existing group whose fellow members
they can rely on. Furthermore, she found that thanks to at least a certain amount of face-to-face
instruction, additional learner motivation originated from the participants not wanting to
undermine the success of the group [4: 248]. It can be concluded that the relationship between
blended learning and learner motivation should be examined in correlation; it does not suffice
to assess whether students are motivated prior to their involvement a blending process.
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3.3 Blended learning and learner motivation in EFL
With English as a lingua franca, blended learning has been extensively researched by EFL
professionals, therefore it is relevant to include some examples of learner motivation research
in EFL blending.
Sucaromana [12] pre- and post-tested the motivation of 267 undergraduate Thai EFL students
for learning English as a curricular subject. The exact proportion of online and offline content
is not stated. The applied method was randomised control group pre-test–post-test design
focusing on the intrinsic motivation of informants using a non-blending control group. The
study concluded by discovering a significantly higher intrinsic motivation towards learning
English as a subject after opting for blended learning [12: 146]. This suggests that the modality
directly affected learner motivation.
Sucaromana’s conclusion is somewhat different from that of the findings of Lynch and Dembo
[9] and Lim and Morris [7] who discovered no effects on motivation because of blending as a
modality. Sucaromana [12] supposes that the discovered significant boost in intrinsic
motivation was based on the easily accessible materials as learners who missed classes had a
chance to watch them online at any time. Learners also had the opportunity to re-watch the
lectures they had attended. The cause of this significant boost in intrinsic motivation is only
hypothesised, because no further data was collected to shed light on this significant motivation
boost [12: 146].
Liu [8] longitudinally assessed learner motivation in a blended course in English academic
writing through three semesters with 17, 13 and 11 informants respectively. Students met for
90 minutes weekly and were engaged in online learning for a further minimum of 60 minutes
weekly. In consonance with Greener [4], Liu’s [8] study also confirmed that learners were
motivated towards blending as an instructional modality. Apparently, a sense of group
commitment greatly contributed to their intrinsic motivation [8: 307]. By virtue of not only
administering a questionnaire but also recording the students’ and the teacher’s reflections on
the process, Liu [8] was able to empirically account for the positive effects of blending on
learner motivation. The reasons included (1) the online surrounding constituting a convenient
channel for information exchange and help-seeking both by peers and the instructor, (2)
students becoming more confident in using technology and (3) the relatability of the course to
other university courses [8: 307].
We can conclude that the literature does not unquestionably confirm that blended learning is a
recipe for student motivation. Although motivation and autonomy seem to grow when teachers
opt for blending, large-scale quantitative studies argue for the necessity of pre-testing
motivation, because initially less motivated students will not become more motivated due to a
blended course design [7] [9]. On the other hand, the combinative nature of blending appears
to be able to strengthen the bond between a group of students [4] and is also able to boost learner
motivation and autonomy [8] [12].
4. Content-oriented motivation vs. modality-oriented motivation in blended learning
The reason why it is difficult to claim that blended learning is motivating for the learners lies
in the fact that the comparison of studies is made difficult by researchers using different
approaches to measure learner motivation.
When correlating blending processes with motivation, sometimes researchers are coursecontent oriented, other times modality-oriented. Sometimes motivation in blending is
understood as learners being motivated towards the content of the course [7] [9] [12], whilst at
other times it is understood as learners being motivated towards learning online regardless of
the content, focusing on the motivational force of the modality itself [4] [8].
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Although researchers never discuss their findings by mismatching the two, it would be
advisable to acknowledge which type of motivation they are referring to in their research
because both have their inherent limitations. As mentioned earlier, Sucaromana [12] discovered
a significantly higher intrinsic motivation towards learning English as a subject, but by solely
measuring content-oriented motivation, only hypothetical answers could be given as to how
and to what extent the modality might have contributed to this motivation boost.
It seems that studies into content-oriented motivation are less likely to relate motivation to
blending, whereas the ones into modality-oriented motivation do not deal with learner success.
If only content-oriented motivation is measured, it is somewhat evident that there will be no
significant change in learner motivation before and after a blending process. Most contentoriented motivation researchers in blending processes conclude by advocating pre-testing
motivation before opting for blending as a modality [7] [9]. On the other hand, if a piece of
research is modality-oriented, the effectiveness of courses and the success of learners are not
elaborated on.
Therefore, in the future it would be advisable to both focus on content and modality-oriented
motivation in blended learning processes. This way neither element of the process would be left
out, and learner motivation studies in blended learning would become easily comparable.
5. Conclusions
Through reviewing selected empirical studies into learner motivation and blended learning, this
paper arrived at three conclusions. First, the definitions of blended learning cover a wide
spectrum and only those processes should be called blended ones in which content unity is
preserved [3] [10]. In blended learning, the same content must be divided between the
modalities.
Secondly, it seems that one of the strongest motivational forces of blended learning originate
from preserving learner groups. Group commitment and the sense of belonging to a community
are strong sources of learner motivation [4] [8] [11] [12]. As opposed to fully online courses,
blended learning preserves all three levels of learner motivation: the language, the learner and
the language situation level [1: 280].
Thirdly, a comparison of learner motivation studies in blended learning will only be possible
(3) if researchers both examine content-oriented and modality-oriented motivation. This way a
more inclusive and reliable link could be created to connect learner motivation to blended
learning. It seems that motivated students are staying motivated and excel in a blended learning
process regardless of the instruction being a blended one, whereas opting for blending does not
seem to be the single boosting factor in learner motivation. Studies should not exclusively focus
on content-oriented or modality-oriented motivation in blending processes but should account
for both dimensions of learner motivation in blending simultaneously. Content-oriented
motivation research in blending somehow strips the research from including the blended nature
of instruction and conclusions tend to boil down to the language learning motivational
framework [1] highlighting the face-to-face factor in the processes. On the other hand,
modality-oriented motivation research in blending lacks reflection on learner performance and
highlights only the online factor of the process.
Blending seems to be an effective tool in tertiary education for many obvious reasons, yet it is
time to blend research designs to measure and account for both content-oriented and modalityoriented motivation for a more complex understanding of learner motivation in blending
processes in the future.
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KÖZÉPISKOLÁSOK SZLENGKÉPE
Lakatos Aliz
Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Doktori Iskola;
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Absztrakt
Jelen kutatás a tervezett doktori értekezés résztémája, melynek címe Kontaktusjelenségek az
erdélyi magyar szleng nyelvváltozatokban. A kutatás az erdélyi magyar szleng szempontjából
is jelentős és hiánypótló lehet, ugyanis a kutatók még nem foglalkoztak behatóbban ezzel a
jelenséggel, elmélyültebb kutatások nem történtek.
A vizsgálat adatgyűjtését több módszerrel végzem: kérdőívek kikérdezésével, fókuszcsoportos
interjúk készítésével és internetes források felhasználásával. A kérdőívek és az interjúk
célcsoportja az erdélyi középiskolások és egyetemi hallgatók, akik Erdély öt különböző
városából kerülnek ki.
Ez alkalommal a kérdőíves felmérés adatainak egy részét használom fel a vizsgálathoz,
amelynek adatközlői az erdélyi középiskolás diákok. 2017-ben már végeztem egy hasonló
kérdőíves kutatást a kolozsvári fiatalok körében, az ebből szerzett tapasztalatok alapján
javítottam és állítottam össze a kérdőív végső változatát. Egészében a következőket tartalmazza
a kérdőív: szociális változók, nyelvhasználati szokások, az adatközlők szlengdefiníciója,
kijelentések értékelése, konkrét lexikai elemek megítélése, szlengbeszélő véleményezése egyegy szöveg alapján, lexikális adatgyűjtés (példák megnevezése alapján).
Jelen kutatás egyik célja, hogy megvizsgáljam, az erdélyi középiskolások hogyan értelmezik a
szleng fogalmát és hogyan értékelik a jelenséget. A másik cél egy attitűdvizsgálat végzése,
amelyből kiderül, hogy a diákok hogyan viszonyulnak a szleng használatához. A kérdőívek
elemzését SPSS adatfeldolgozó szoftver segítségével végzem, így a zárt kérdéseknél látni
fogjuk azt is, hogy vannak-e szignifikáns összefüggések a szociológiai és a nyelvi változók
között.
A későbbiekben lehetőség nyílik arra is, hogy e vizsgálat eredményeit összevethessük az
egyetemi hallgatók közléseivel, és hogy megvizsgáljuk, mennyire van összehangban a fiatalok
szleng nyelvváltozatokhoz való attitűdje a tényleges nyelvhasználatukkal.
Kulcsszavak: szleng, szlengkép, attitűdvizsgálat, erdélyi középiskolások
1. Bevezető
A szleng egy igen összetett, emiatt nehezen meghatározható és nehezen körülírható jelenség,
holott gyakran találkozunk vele a mindennapokban. Jelen kutatás célja, hogy megvizsgáljuk,
az erdélyi középiskolások milyen képet alkottak a szleng fogalmáról és jelenségeiről. Egyrészt
azt mutatom be, hogy az adatközlők miként határozzák meg a szlenget, és milyen jellemzőket
kapcsolnak hozzá. Másrészt egy attitűdvizsgálat is hozzátartozik a dolgozat témájához,
miszerint azt tanulmányozzuk, hogy a diákok hogyan viszonyulnak a szlenghasználathoz a saját
bevallásuk és konkrét megnyilatkozások alapján.
A vizsgált adatokat kérdőíves felmérés segítségével gyűjtöttem össze, amelyet egy adatbázisba
vezettem be. Az elemzést SPSS adatfeldolgozó program segítségével végeztem, ami arra is
lehetőséget nyújtott, hogy megnézzük, vannak-e szignifikáns összefüggések a szociológiai és a
nyelvi változók között.
A kérdőíves felmérés kapcsán fontos megjegyezni, hogy az adatgyűjtés önértékelés és
önbevallás alapján történt, így számolhatunk kisebb mértékű torzulással az eredményeket
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illetően. Emiatt jellemző lehet a visszafogottság és a szelektív adatközlés, illetve arra is
számítani kell, hogy a nyelvhasználat nem mindig tudatos módon történik.
Jelen dolgozat elején röviden ismertetem a szleng fogalmát, azonban a kutatásban ez kevésbé
hangsúlyos, mert relevánsabb az a kérdés, hogy az adatközlők hogyan határozzák meg a
fogalmat és a jelenséget. Ezt követően az adatgyűjtés módszeréről lesz szó, majd az adatközlők
szlengértelmezéséről és a megadott kijelentések értékeléséről, végül pedig a diákok megadott
megnyilatkozásokról való véleményét ismertetem.
2. A szleng fogalma
Amint a bevezetőben is szó volt róla, jelen kutatás egyik célja, hogy megvizsgáljuk, mit
gondolnak az erdélyi középiskolások a szleng fogalmáról, illetve a szleng jellemzőiről. Ebben
a fejezetben látni fogjuk, hogy milyen nehézségekkel jár a szleng meghatározása és körülírása,
ugyanis egy igen összetett jelenségről van szó.
A szleng összetettségét az is mutatja, hogy elsősorban nem nyelvészeti, hanem
(szociál)pszichológiai probléma, ehhez pedig a nyelvi anyag csak járulékosan viszonyul ([1]:
240). Kis Tamás Forgács Józsefet idézi, aki a társas érintkezés lélektanát vizsgálta, és a
társadalmi csoportok nyelve kapcsán azt állapította meg, hogy a partnerek mindig a közös
tudásra építenek, és minél közelebbi kapcsolatban vannak egymással, annál specifikusabb a
nyelvhasználatuk. A specifikus nyelvhasználat nemcsak a kommunikáció gazdaságosságát
segíti elő, hanem a csoportidentitás jelölője is, amely nehezíti a csoportba való bejutást ([1]:
241).
A szleng jellegét tekintve a nyelvészeti szakirodalom gyakran nevezi meg nyelvváltozatként,
csoportnyelvként, szociolektusként vagy rétegnyelvként, ritkábban stílusváltozatként. A szleng
hagyományos nyelvészeti értelmezése szerint pedig a szleng egy olyan szókincsnek tekinthető,
amelynek szüksége van egy bázisnyelvre [2]. Szilágyi N. Sándor azonban már egy 1980-as
írásában is inkább csoport jellegű beszédmódnak nevezi a szlenget és az argót egyaránt [4].
Ehhez hasonlóan Kis Tamás szintén kiscsoportok identitását jelző beszédmódként határozza
meg, és kiemeli, hogy itt nemcsak szókincsről van szó, hanem egyfajta nyelvi viselkedésről is
[2].
Ez alkalommal nem tárgyalom részletesen, hogy mennyire megfelelőek a fenti megnevezések,
hanem inkább néhány példát ismertetnék arra vonatkozólag, hogy miért okoz ilyen nehézséget
a szleng meghatározása. Az amerikai fiatalok körében megfigyeltek „szleng
mondatszerkesztést” is, illetve Eble hangsúlyozza, hogy egyaránt fontos a testbeszéd, a
hangmagasság, a hangsúly és a szünetek, amelyek nélkül bizonyos elemek nem hordoznának
szlengjelentést ([3]: 92). Kis Tamás pedig a szleng kialakulása kapcsán azt hangsúlyozza, hogy
a szleng használatát nem köthetjük semmilyen konkrét csoporthoz vagy társadalmi réteghez:
A szleng kialakulásának nyelvi sajátosságait keresve nagyon fontos lenne újabb –
nem csupán egy-egy nyelvhez vagy társadalmi csoporthoz, illetve történelmi
korszakhoz kötődő – szempontok bevonása. A szleng ugyanis nem egyszerűen egy
bizonyos civilizációs szintre eljutott népesség vagy szociális csoport
nyelvváltozata, a modern kor egyfajta városi népnyelve, hanem ennél térben és
időben egyaránt jóval elterjedtebb jelenség, mi több: a s z l e n g n y e l v i
u n i v e r z á l é . Létrejöttének egyik alapvető, talán legfontosabb feltétele egy olyan
beszélőközösség, amelynek tagjai napi intenzív beszédkapcsolatban állnak
egymással. Ha ez az intenzív beszédkapcsolat megvan, akkor a nyelvben feltűnnek
a szlengjelenségek. Minél intenzívebb a beszélőközösség tagjainak
(beszéd)kapcsolata, annál gyakoribbak a szlengjelenségek a beszédben. Ennek
megfelelően a s z l e n g m i n d e n b e s z é l t n y e l v n e k minden korszakában
jelen van ([1]: 240–241). (kiemelés az eredetiben)
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Jelen dolgozat nem elegendő a szleng fogalmának és jelenségének részletes bemutatására, de
remélhetőleg sikerült felmutatni néhány szempontot az értelmezéséhez és a jelenség
összetettségének alátámasztásához. Röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy a szleng egy
informális, csoport jellegű beszédmód, amely intenzív beszédkapcsolatot, illetve
közvetlenséget feltételez a használói közt, elsősorban beszélt nyelvi jelenség (bár írásban is
megjelenik) és sajátos attitűdöt tükröz.
3. A kutatás módszere
A jelen kutatáshoz szükséges adatgyűjtés kérdőíves felméréssel történt. Ezt az erdélyi
középiskolások körében öt különböző nyelvi környezetű városban végeztem. A következő az
adatközlők szociológiai változók szerinti eloszlása: 1. település szerint (ahol az intézmény
található): Gyergyószentmiklós 45, Gyulafehérvár 47, Kolozsvár 45, Marosvásárhely 36,
Nagyvárad 48; 2. lakhely szerint: 99 városi, 121 falusi (egy személy nem válaszolt); 3. nem
szerint: 135 fiú, 86 lány. Az összegyűjtött adatokat bevezettem az SPSS 17.0 program
adatbázisába, majd ennek segítségével végeztem el az elemzéseket.
A kérdőívben a következő adatokat kellett megadniuk a diákoknak: szociális változók,
nyelvhasználati szokások, az adatközlők szlengértelmezése, megadott kijelentések értékelése,
konkrét lexikai elemek megítélése, szlengbeszélő véleményezése egy-egy szöveg alapján,
lexikális adatgyűjtés. Jelen kutatásban az adatközlők szlengértelmezésével, a megadott
kijelentések értékelésével és a szlengbeszélők megítélésével foglalkozunk részletesebben.
A szlengértelmezést illetően a következő kérdésre kellett válaszolniuk az adatközlőknek:
„Szerinted mi a szleng? Kik használják? Mikor? Milyen helyzetben? Mi a célja?”. A kérdés
nyílt kérdésként szerepelt, azonban az adatok feldolgozása során néhány szempontot külön
bevezettem az SPSS-ben létrehozott adatbázisba, így az adatközlők szlengértelmezését illetően
is lehet számszerűsíteni néhány adatot, és megvizsgálni, hogy vannak-e szignifikáns
összefüggések a szociológiai változókat illetően. Szignifikánsnak minősültek azok az
eredmények, amelyek esetében a Pearson-féle khi-négyzet próba alapján p≤0,05.
A kijelentések értékelését két részre oszthatjuk: az első kérdéstípust aszerint kellett értékelniük
az adatközlőknek, hogy mennyire jellemző rájuk az adott kijelentés (mindig, általában, néha,
soha, nem tudom). Ebből a csoportból öt kijelentést tudunk felhasználni a középiskolások
szlengképének vizsgálatához:
1. Azokra a kifejezésekre használok szlengszavakat, amelyeket nem illik kimondani.
2. Sok olyan szlengszót használok, amelyet más nyelvből vettünk át.
3. Könnyebben beilleszkedek egy új baráti társaságba, ha gyakran használok
szlengszavakat.
4. Előfordul, hogy rászólók a családtagjaimra, hogy ne használjanak szlengszavakat.
5. Előfordul, hogy rászólok a barátaimra, ismerőseimre, hogy ne használjanak
szlengszavakat.
A második kérdéstípust pedig aszerint értékelték a középiskolások, hogy egy 1-től 5-ig terjedő
skálán mennyire értenek egyet az adott kijelentéssel (ahol az 1-es a legkisebb mértékű
elfogadást jelzi, az 5-ös pedig a legnagyobb mértékű egyetértést). Ezek közül nyolc kijelentést
vizsgálhatunk:
1. Nem szép szlengszavakat használni.
2. A szlengszavakat nem használhatjuk akárkivel beszélve, de nem szükséges minden
helyzetben kerülni.
3. A szlenget csak a fiatalok használják.
4. Bizonyos szlengszavak humorosak.
5. Divat szlengszavakat használni.
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A kérdőív végén az adatközlőknek két személyt kellett véleményezniük egy-egy
megnyilatkozás alapján úgy, hogy egy-két mondatban leírják az első benyomásukat, majd
bejelölik, hogy pozitívan, negatívan vagy semlegesen ítélik meg. A következő két
megnyilatkozás szerepelt a kérdőívben:
1. megnyilatkozás: nem jösztök szálába? te, fel kéne fogadj egy pérszonál tréjnert a nagyobb
siker érdekében. asszem csatlakozom én is az aerobikhoz, me’ hülyén érzem magam, túlságosan
tárék lesztek a végén, sakkor csak Titeket néznek a nők.. akkor meg szar a fáza. na vissza a
Grundlagen der Finanzierunghoz. Üdv. és kellemes vasárnap du.-t!1
2. megnyilatkozás: Már elég rég voltam utoljára, még a kriza előtt, várt Roli a gárában, a
Keletiben. Régi haverom a blokkból, együtt nőttünk fel, csak Ők kimentek a revolució után. Nála
szoktam régebb aludni. Akkor is megörvendtem neki, mikor megláttam, s mondtam, hogy „Há’
szia frátyé, há’ mit még csinálsz? Nem láttalak gyunkárdéán!” Na, táti, erre kezdte nekem tenni
az eszét, de úgy Te, mint azelőtt még sose. Láttam, hogy vágja nekem a mutrákat, körbenéz,
hogy nem még hallották mások is, aztán úgy intett a kezével, hogy csiokumik!, ne még mondjam.
Utána meg, mikor nem hallotta senki, jön nekem, hogy: „Bakker, ne csináld már Tesó, ez tök
gáz, ha így tolod a rizsát, mint otthon. Mingyár kiszúrnak, hogy hova valósi vagy és
lerománoznak, ha meghallják. Vágod?” Há’, tudtam, hogy mi a szkéma, me’ volt ebből neki
szkándálja, nem jött ki az ottaniakkal, meg balhézott is, de jól van na, gondoltam, le van szarva,
kinövi, há’ mi mindig így beszéltünk otthon a gáskába.2
Fontos kiemelni, hogy a két megnyilatkozásban megjelenő beszédmód nem reprezentatív olyan
értelemben, hogy az erdélyi beszélőknek csak kis csoportjára jellemző. Azonban a felméréshez
szükséges volt olyan szövegeket választani, amelyben sok szleng és kölcsönzés található, mert
ellenkező esetben vagy nem tűnnek fel ezek a jelenségek az adatközlőknek, vagy a szöveg nagy
terjedelme okozott volna problémát.
4. Kutatási eredmények
4.1 A középiskolások szlengértelmezése
A középiskolások szlengértelmezését egyrészt az általuk írt rövid szövegek áttekintésével
vizsgáljuk, másrészt pedig aszerint, hogy a szakirodalom és a szövegek alapján a szleng
bizonyos jellemzői hogyan és hány adatközlő válaszában fordulnak elő. Ez utóbbi
számszerűsítve vizsgálható, és arra is lehetőségünk van, hogy szignifikáns eredményeket
keressünk a válaszok és a szociológiai változók között.
A 221 adatközlő közül 18 nem válaszolt a kérdésre, kettő bevallotta, hogy nem tudja, mi a
szleng, egy pedig azt nyilatkozta, hogy nem tudja megfogalmazni. Így az eredményeket 200
válasz alapján ismertetem. Először azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy az adatközlők hova
sorolják a szlenget. Ezeket a megnevezéseket három csoportba sorolhatjuk. Az adatközlők
többsége a megnevezést valamilyen jellemzővel is ellátja, de erről a későbbiekben lesz szó
részletesebben.
Legtöbb megkérdezett középiskolás diák szavak és kifejezések összességeként határozza meg a
szlenget, ebből láthatunk néhány példát az adatközlők megfogalmazásából: szóhasználat;
szavak, kifejezések; szavak összessége; szójárás; kifejezés vagy megnevezés; szófordulatok.
Leggyakrabban előforduló megnevezésként előre is lehetett számítani a szavak és kifejezések
összességére, hiszen a nyelv minden változatában és formájában a szókincsbeli különbségek és
változások a legfeltűnőbbek.
A második megnevezéscsoport a nyelv, nyelvhasználat fogalomköréhez sorolható: nyelv;
nyelvezet; nyelvhasználat; utcanyelv; a nyelv egyik része; a nyelv laza, utcai változata;
diáknyelv; egy nyelv lazább változata; a nyelv egy alfaja; egy újabb változata a nyelvnek;
1
2

http://szomszedneni.egologo.transindex.ro/?p=70#comment-200 (2019. június 8.)
http://welemeny.transindex.ro/?cikk=18770 (2019. június 8.)
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köznyelv. Ha összesítve megnézzük a válaszokat, azt tapasztaljuk, hogy legtöbb adatközlő
nyelvváltozatként határozza meg a szlenget, azonban nem ismerik ezt a terminust, így egy
hasonlót vagy ennek a körülírását alkalmazzák. Ezek látszólag tágabb megnevezések, mint a
szavak és kifejezések összessége, de figyelembe véve a meghatározások teljes szövegét, számos
adatközlő a szleng szókincs jellegét hangsúlyozza.
A harmadik megnevezéscsoport a beszéd köré csoportosul: beszédforma; beszéd; beszédstílus;
beszédmód; szóbeszéd. Ezek a meghatározások az előzőekhez képest általánosabb jellegűek, és
nem utalnak szavak és kifejezések összességeként a szlengre, hanem az informális és beszélt
jellegét hangsúlyozzák.
Az adatközlők szövegei és a nyelvészeti szakirodalom alapján kiemeltem a szleng néhány
jellemzőjét, és azt vizsgáltam meg, hogy hányszor fordulnak ezek elő a diákok
meghatározásaiban. Ezek a következők voltak: használói kör, beszédhelyzet, a beszéd
megkönnyítése, modern jelleg, divat, csapatszellem, titkos jelleg, kölcsönzések, „rövidítések”
(szórövidülések és kicsinyítőképzővel ellátott formák). A használói kört illetően három
lehetőséget jelöltem az adatbázisban: 1. a fiatalokhoz köti a szlenghasználatot; 2. mindenki
használja a szlenget; 3. nem nevez meg konkrét csoportot. A beszédhelyzet esetében is három
típusú választ különítettem el: 1. baráti körökben használják a szlenget; 2. más informális
helyzetet jelöl meg a szleng használatára; 3. nem tesz említést a beszédhelyzetről. A szleng
többi jellemzőjét csak aszerint vezettem be az adatbázisba, hogy az adatközlők tesznek-e
említést róla vagy sem. Fontos megjegyezni, hogy ha valamilyen sajátosság nem jelenik meg a
középiskolások válaszaiban, az nem jelenti kizárólag azt, hogy nem is érezhetik találónak a
szlenget illetően.
A jellemzők kapcsán azt is megvizsgáltam, hogy vannak-e szignifikáns eredmények a
középiskolások meghatározásaiban megjelenő szempontok és a szociológiai változók között
(nem, állandó lakhely típusa, a város, ahol az iskola található, évfolyam, humán vagy reál szak,
legutóbbi tanulmányi átlag). Figyelembe véve az összes vizsgált szociológiai változót, a
Pearson-féle khi-négyzet próba csak egy esetben mutatott szignifikáns eredményt p=0,02
értékkel, az adatközlők neme és a „rövidítés” mint a szleng jellemzője között. Eszerint azt
látjuk, hogy a lányok nagyobb arányban (31 személy, a lányok 36,9%-a) említették ezt a
jellemzőt, mint a fiúk (20 személy, a fiúk 17,5%-a).
Mivel ez az egy szignifikáns eredmény született, a további jellemzőket csak gyakorisági
elemzések alapján mutatom be. Minden gyakorisági elemzés esetében a százalékos arány nem
az összes adatközlőre vonatkozik, hanem csak azokra, akik válaszoltak az adott kérdésre.
A szleng használói körét tekintve a válaszadók jelentős része (130; 65,7%) írta, hogy a fiatalok
használják, 17 személy (8,6%) szerint mindenki használja, a többiek pedig nem tesznek említést
a használói körről. Ennek egyik oka valószínűleg az, hogy az az elterjedt tévhit a
társadalomban, miszerint a fiatalok használják a szlenget, mert nem ismerik fel azt, hogy
többféle szleng létezik. Az eredmény másik vélhető oka, hogy a középiskolások a fiatalok
szlengjével találkoznak nap mint nap, így érthető, hogy ennyire gyakori a meghatározásokban
a fiatalok megjelölése használókként.
A besszédhelyzetet tekintve nincsenek ennyire kiugró értékek, ugyanis 59 személy (29,8%)
szerint baráti körben használják a szlenget, 46 személy (23,2%) más informális beszédhelyzetet
jelöl meg, a többiek pedig nem részletezik a beszédhelyzetet. A szleng további jellemzőinek
előfordulását a következő táblázat mutatja:
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1. táblázat: A szleng jellemzőinek előfordulása az erdélyi középiskolások
meghatározásában
Jellemző
N
%
29
14,6
Megkönnyíti a beszédet
13
6,6
Modern
22
11,1
Divat
1
0,5
Elősegíti a csapatszellem kialakulását/fenntartását
8
4
Titkos
26
13,1
Kölcsönzéseket tartalmaz
51
25,8
„Rövidítéseket” tartalmaz
Átvitt
jelentés,
jelentésváltozás
történik
a
3
1,5
sztenderdhez képest
Az első szempont, miszerint a szleng megkönnyíti a beszédet, azért került be a vizsgálandó
szempontok közé, mert elég gyakran előfordult a diákok válaszaiban. Ez a szempont a szleng
céljaként jelenik meg a rövid meghatározásokban, és az állhat mögötte, hogy a szleng egy
informális beszédmód, így nem szükséges különösen odafigyelnünk arra, hogy hogyan
beszélünk, és nem szükséges megválogatni a szavakat.
A modern és a divat, mint jellemző gyakran fordul elő egymás mellett, hiszen a fiatalok
felfogásában gyakran összekapcsolódnak olyan értelemben, hogy ami modern, az divatos is. A
modern jellemzőt illetően azt tapasztaljuk, hogy számos adatközlő mai jelenségnek véli a
szlenget, és nem ismeri fel, hogy ezelőtt is létezett. Több válaszban is azt láthatjuk, hogy a
diákok a mai beszédet nevezik szlengnek, vagy azt, amit a mai fiatalok használnak.
A szleng közösségépítő jellege csak egy válaszban jelenik meg, ami érthető, hiszen ez olyan
jellemzője a szlengnek, ami kevésbé szembetűnő, és nem lehet olyan könnyen felismerni. A
metaforikus jelentést is csak három adatközlő emelte ki, hiszen az előzőhöz hasonlóan, ez a
jellemző sem szembetűnő jelenség. Továbbá azt tapasztaljuk, hogy csak kevés középiskolás
gondolja titkosnak a szlenget, amiből arra következtethetünk, hogy nem tartják elsődleges
célnak a mondanivaló elrejtését a szlengben.
Érdekes kérdés a kölcsönzések és a „rövidítések” jelenléte a szlengben, ugyanis ezt a két
jelenséget az adatközlők jelentős része belefoglalta a meghatározásába. „Rövidítésen”
valószínűleg a szórövidüléseket és a kicsinyítőképzővel ellátott formákat kell érteni, de egyik
válaszban sem szerepel ennek a magyarázata. Úgy a kölcsönzéseket, mint a „rövidítéseket”
illetően előfordul az, hogy a szlenget teljes mértékben ezekkel azonosítják.
4.2 Kijelentések értékelése
A kijelentések értékelésekor több szociológiai változó alapján kerestem szignifikáns
eredményeket, mint a szleng meghatározása esetében, mert itt több változó bizonyulhat
relevánsnak az előzőhöz képest. A vizsgált szóciológiai változók a következők: nem, állandó
lakhely típusa, a város, ahol az iskola található, évfolyam, humán vagy reál szak, legutóbbi
tanulmányi átlag, a szülők legmagasabb iskolai végzettsége.
Az első kijelentéscsoport vizsgálatakor a Pearson-féle khi-négyzet próba egy szignifikáns
eredményt (p=0,03) mutatott a város szerint, ahol az iskola található és a Könnyebben
beilleszkedek egy új baráti társaságba, ha gyakran használok szlengszavakat kijelentés között:
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2. táblázat: A Könnyebben beilleszkedek egy új baráti társaságba kijelentés értékelése az
iskola függvényében
nem
soha
néha
általában
mindig
tudom
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
9
4,1 18
8,1 8
3,6
2
0,9
8
3,6
Kolozsvár
10
4,5 11
5
10
4,5
1
0,5
16
7,2
Nagyvárad
9
4,1 14
6,3 13
5,9
4
1,8
7
3,2
Gyulafehérvár
7
3,2 12
5,4 6
2,7
0
0
11
5
Marosvásárhely
10,9 6
2,7 5
2,3
1
0,5
9
4,1
Gyergyószentmiklós 24
Látható a táblázatban a kiugró eredmény, miszerint a diákok bevallása alapján
Gyergyószentmiklóson jellemző a legkevésbé, hogy könnyebben beilleszkedjenek egy új baráti
társaságba, ha gyakran használnak szlengszavakat, a gyulafehérvári középiskolásokra pedig a
leginkább. Ha a szociológiai változó nélkül, összességében nézzük meg a válaszokat (ez látható
a 3. számú táblázatban), akkor azt vesszük észre, hogy az esetek többségében csak kevés diákra
(50 személy, 22,6%) jellemző ez az állítás.
Mivel a fent bemutatott adat volt az egyetlen szignifikáns eredmény, az első kijelentéscsoport
válaszait gyakorisági elemzés szerint mutatom be. A 2. és az 5. kijelentést egy adatközlő nem
értékelte, a többire mindenki válaszolt. A százalékos érték csak a válaszadók számarányára
vonatkozik.
3. táblázat: Az első kijelentéscsoport értékelése
nem
soha
néha
általában
mindig
tudom
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
1.
Azokra
a
kifejezésekre
használok
38
17,2 93 41,1 63 28,5 15 6,8
11 5
szlengszavakat,
amelyeket nem illik
kimondani.
2. Sok olyan szlengszót
használok,
amelyet
9
4,1
60 27,3 92 41,8 56 25,5 3
1,4
más nyelvből vettünk
át.
3.
Könnyebben
beilleszkedek egy új
26,7 61 27,6 42 19
8
3,6
51 23,1
baráti társaságba, ha 59
gyakran
használok
szlengszavakat.
4. Előfordul, hogy
rászólok
a
2
0,9
10 4,5
családtagjaimra, hogy 161 72,9 38 17,2 10 4,5
ne
használjanak
szlengszavakat.
5. Előfordul, hogy
rászólok barátaimra,
42 19,1 4
1,8
2
0,9
7
3,2
ismerőseimre, hogy ne 165 75
használjanak
szlengszavakat.
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Az 1. kijelentés értékelése arra nyújt rálátást, hogy befolyásolják-e a tabuszavak az erdélyi
középiskolások szlenghasználatát. A válaszok eloszlása azt mutatja, hogy az adatközlők
jelentős része, 76,4%-a (171 személy) kisebb vagy nagyobb mértékben használja a szlenget a
tabuszavak elkerülésének céljából. Ez összefüggésben azzal is, hogy a középiskolások saját
meghatározásában gyakran előfordul az az állítás, hogy a szleng laza beszéd vagy laza
nyelvhasználat, illetve az is, hogy a szleng a diákok szerint megkönnyíti a beszédet.
A 2. kijelentés és az adatközlők szlengmeghatározása között is hasonlóságot figyelhetünk meg.
Amint láttuk az előzőekben, a diákok egy csoportja kiemeli a meghatározásában a szleng
jellemzőjeként, hogy kölcsönzéseket tartalmaz, sőt néhányuk a kölcsönszavakkal azonosítja a
szlenget. A kijelentés értékelése is azt mutatja, hogy az adatközlők nagy része sok kölcsönszót
használ szlenghasználat közben, és csak nagyon kevesen (9 személy, 4,1%) válaszolta azt, hogy
soha.
A 4. és az 5. kijelentés alapján azt vizsgálhatjuk, hogy az erdélyi középiskolások megbélyegzike a szlenghasználatot. A válaszaik alapján egyértelműen arra következtethetünk, hogy nem
zavarja őket olyan mértékben a szlenghasználat, hogy ezért megszólják a családtagjaikat vagy
barátaikat és ismerőseiket.
Amint fennebb szó volt róla, a második kijelentéscsoportot egy 1-től 5-ig terjedő skálán aszerint
kellett értékelniük az adatközlőknek, hogy milyen mértékben értenek vele egyet (ahol az 1-es a
legkisebb mértékű elfogadást jelzi, az 5-ös pedig a legnagyobb mértékű egyetértést). Mielőtt
rátérnénk ezek részletesebb vizsgálatára, fontos kiemelni, hogy sok esetben kiugró értékeket
látunk a skála középső, vagyis a 3. fokán. Ennek két magyarázata lehet: egyrészt
kényelmességből választják ezt az adatközlők, másrészt pedig azért, mert nem tudnak vagy nem
szeretnének dönteni az adott kérdésben.
A második kijelentéscsoportban is egy szignifikáns eredményt kaptunk a szociológiai
változókat illetően. A Pearson-féle khi-négyzet próba p=0,00 értéket mutatott az édesanya
legmagasabb iskolai végzettsége és a Nem szép szlengszavakat használni kijelentés között. Ez
a szempont azért releváns, mert kisgyerekként legtöbb időt az édesanyánkkal töltjük, így ez
nagyban befolyásolhatja a nyelvhasználatunkat és a nyelvhasználattal kapcsolatos nézeteinket.
4. táblázat: A Nem szép szlengszavakat használni kijelentés értékelése az adatközlők
édesanyjának legmagasabb iskolai végzettségének viszonylatában
1
2
3
4
5
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
1
0,5
3
1,4
12
5,5
1
0,5
3
1,4
alapfokú
8
3,7
40
18,3 48
22
5
2,3
8
3,7
középfokú
posztliceális
11
5
4
1,8
11
5
1
0,5
1
0,5
tanulmányok3
11
5
19
8,7
17
7,8
8
3,7
6
2,8
felsőfokú
A fenti táblázatban látjuk, hogy azok közül a diákok közül, akiknek az édesanyja alapfokú
végzettséggel rendelkezik, legtöbben a 3-as fokozatot választották, tehát nem foglaltak
egyértelműen állást a kérdés eldöntésében. A középfokú végzettségnél is hasonló a helyzet azzal
a különbséggel, hogy itt kimagasló a 2-es fokozat is, ami az egyet nem értést jelzi. A
posztliceális tanulmányok esetében az adatközlők többsége nem értett egyet a kijelentéssel,
vagy nem alkotott egyértelmű véleményt. A felsőfokú végzettségnél is az előzővel megegyező
Romániában posztliceális képzés szakosító képzést jelent. A képzésre való jelentkezés szükséges feltétele a
középiskola befejezése, azonban a jelentkezőnek ekkor még nem kell érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznie,
viszont legkésőbb a képzés végére sikeresen le kell érettségizzen, mert csak ezzel a feltétellel kapja meg a
képzésről szóló bizonyítványt.
3
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a helyzet azzal a különbséggel, hogy ebből a csoportból kerültek ki legtöbben azok, akik
egyetértettek a kijelentéssel.
Összességében azt látjuk a kijelentés értékelésénél, hogy az adatközlők legnagyobb része nem
ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy Nem szép szlengszavakat használni, viszont jelentős
arányban nem foglaltak állást a diákok, és a skála 3-as fokozatát választották. A kiugró
eredménynek az is lehet az oka, hogy a kijelentésben semmilyen besédhelyzet sem szerepel,
hanem általános jelleggel helyteleníti a szlengszavak használatát. Erre, az 1. kijelentésre egy
adatközlő nem válaszolt, a többire pedig mindenki. Ennek és többi kijelentésnek az összesítését
láthatjuk az összefoglaló táblázatban (5. számú táblázat).
5. táblázat: A második kijelentéscsoport értékelése
1
2
3
4
N
%
N
%
N
%
N
%
szép
31 14,1 66 30
90 40,9 15 6,8

1.
Nem
szlengszavakat
használni.
2. A szlengszavakat
nem
használhatjuk
akárkivel beszélve, de
nem szükséges minden
helyzetben kerülni.
3. A szlenget csak a
fiatalok használják.
4.
Bizonyos
szlengszavak
humorosak.
5.
Divat
szlengszavakat
használni.

5
N

%

18

8,2

10

4,5

13

5,9

39

17,6

57

25,8

102

46,2

34

15,4

36

16,3

72

32,6

58

26,2

21

9,5

5

2,3

5

2,3

19

8,6

78

35,3

114

51,6

16

7,2

27

12,2

75

33,9

55

24,9

48

21,7

A 2. kijelentés értékelésénél azt látjuk, hogy az adatközlők nagy többsége egyetért azzal, hogy
nem szükséges minden helyzetben kerülni a szleng használatát. Érdemes összevetni ezt az
eredményt a második kijelentéscsoport 1. (Nem szép szlengszavakat használni.), illetve az első
kijelentéscsoport 4. és 5. kijelentésével (Előfordul, hogy rászólok a családtagjaimra, hogy ne
használjanak szlengszavakat; Előfordul, hogy rászólok barátaimra, ismerőseimre, hogy ne
használjanak szlengszavakat.). A négy kijelentés értékelését összegezve arra a következtetésre
jutunk, hogy az erdélyi középiskolások nem bélyegzik meg a szleng használatát, nem zavarja
őket, hanem adott beszédhelyzetekben megfelelőnek tartják.
A 3., 4. és 5. kijelentések arra irányultak, hogy lássuk, az adatközlők a megadott jellemzőket
találónak érzik-e a szlengre sattól függetlenül, hogy említést tettek-e róla a saját
meghatározásukban. A 3. kijelentés eldöntésére nem született olyan eredmény, amely
egyértelműen eldöntené valamilyen irányba a kérdést. Bár néhány személlyel több jelölte be
azt, hogy egyetért, a különbség nagyon csekély, tehát azt mondhatjuk, hogy megközelítőleg
ugyanannyian nem értenek egyet, mint amennyien egyetértenek és amennyien nem foglalnak
állást arról, hogy a csak a fiatalok használják a szlenget.
A Bizonyos szlengszavak humorosak kijelentés arra irányult, hogy lássuk, a diákok mennyire
érzik jellemzőnek a szlengszavakra az expresszív hangalakot. Itt elég egybehangzó válasz
született: az adatközlők nagy többsége jellemzőnek gondolja a hangalaki expresszivitást, és
csak kevesen voltak azok, akik nem értettek egyet a kijelentéssel. Ez a sajátosság azért fontos,
mert a hangalaki expresszivitás is komoly indítéka lehet a szlenghasználatnak. Az 5.
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kijelentéssel az előzőhöz képest valamennyivel többen nem értenek egyet, de itt is azt
tapasztaljuk, hogy a középiskolások többsége egyetért azzal, hogy divat használni a szlenget,
ami szintén szlenghasználati indíték lehet a fiatalok körében.
4.3 Szlengbeszélők megítélése
A két megadott megnyilatkozást illetően az adatközlőknek be kellett jelölniük, hogy pozitív,
negatív vagy semleges véleményük alakult ki az adott beszélőről, emellett pedig röviden le
kellett írniuk, hogy mi az első benyomásuk róla. A szlengbeszélők véleményezésénél is
összevetettem az eredményeket a szociológiai változókkal, és megvizsgáltam, hogy vannak-e
szignifikáns eredmények. A kijelentések esetében is vizsgált szociológiai változók mellett
(nem, állandó lakhely típusa, a város, ahol az iskola található, évfolyam, humán vagy reál szak,
legutóbbi tanulmányi átlag, a szülők legmagasabb iskolai végzettsége) azt is figyelembe vettem,
hogy tetszés szempontjából egy 1-től 5-ig terjedő skálán milyennek értékelték a román nyelvet
(ahol az 1-es a legkisebb mértékű tetszést jelzi, az 5-ös pedig a legnagyobb mértékű tetszést).
Bár erre a kérdésre több nyelv kapcsán is válaszoltak (magyar, angol, német) jelen esetben csak
a román a releváns, és ezt mindenképpen érdemes megvizsgálni is, mert a két értékelendő
megnyilatkozásban nagyon sok kölcsönszó fordul elő.
Egyik megnyilatkozás vizsgálatakor sem kaptunk egyértelműen szignifikáns eredményt, de a
2. megnyilatkozás esetében van egy, ami nagyon közel áll a szignifikanciához. A Pearson-féle
khi-négyzet próba p=0,06 értéket mért a nem és a 2. megnyilatkozás beszélőjének
véleményezésénél. Itt azt tapasztaljuk, hogy a fiúk nagyobb arányban alakítottak ki pozitív
véleményt a 2. megnyilatkozás beszélőjéről:
6. táblázat: A 2. megnyilatkozás véleményezése az adatközlők nemének viszonylatában
Pozitív vélemény
Negatív vélemény
Semleges vélemény
N
%
N
%
N
%
33
15,3
35
16,2
63
29,2
fiú
7
3,2
32
14,8
46
21,3
lány
Összességében azt mutatják az eredmények, hogy az 1. megnyilatkozás beszélőjét legtöbben
negatívan véleményezték (120 személy, 55%), a második leggyakoribb válasz a semleges volt
(85 személy, 39%), csak nagyon kevesen alkottak róla pozitív képet (13 személy, 6%), és 3
adatközlő nem válaszolt.
A 2. megnyilatkozást sokkal pozitívabban értékelték a középiskolások, mivel 40 személy
(18,5%) pozitív véleményt alkotott, 109 (50,5%) semlegeset, és csak 67 (31%) volt negatív
véleményen a beszélőről. A két megnyilatkozás értékelésénél a nagymértékű különbség
valószínűleg abból adódik, hogy az első szöveget nem értették meg, a második pedig sokkal
érthetőbb volt számukra, amelyet számos adatközlő szóvá tett a rövid szöveges értékelésében.
A rövid szöveges véleményezések vizsgálatánál a szövegeket négy szempontból
csoportosítottam: 1. a kölcsönszavakat kifogásolja; 2. a szlenget kifogásolja; 3. más negatív
véleményt ír; 4. pozitív vagy semleges véleményt ír. Az 1. csoportba soroltam azokat is, ahol
az adatközlők szerint a beszélő nem beszél helyesen magyarul, vagy nem elég nagy a szókincse.
A saját csoportosításban a 3. és 4. szempont értékelése kissé szubjektív, és nem minden esetben
egyezik meg azzal, hogy a középiskolások pozitív, negatív vagy semleges véleményt jelöltek
be. A rövid szöveg nem mindig tükrözi pontosan, hogy összességében pozitív, negatív vagy
semleges véleményt alkottak az adatközlők az adott személyről, a saját csoportosítás 3. és 4.
szempontba való sorolása pedig erre az egy-két mondatra alapoz. Azonban a vizsgálat
szempontjából ennek nincs nagy jelentősége, hiszen a csoportosítás célja az volt, hogy
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számszerűsítve is lássuk az adatokat, hogy az adatközlők közül hány személyt zavar a
kölcsönszavak és a szleng használata.
Az 1. megnyilatkozásnál 29 (13,7%) adatközlő kifogásolta a kölcsönszavak használatát, 36
(17%) pedig a szlenghasználatot. A 2. megnyilatkozást itt is pozitívabban értékelték a fiatalok,
ugyanis 20-20 (10-10%) személy kifogásolta a kölcsönszavakat és a szleng használatát is.
Ha összevetjük a kijelentések és a megnyilatkozások értékelését, akkor ellentmondást
figyelhetünk meg a két eredmény között, amelyből az első az elméletet, a második pedig a
gyakorlatot tükrözi. A kijelentések értékelésének eredményei azt mutatták, hogy az adatközlők
csekély százaléka kifogásolja a szlenghasználatot, ehhez képest pedig a diákok jelentős
részének nem tetszett a két személy nyelvhasználata. Az elmélet és a gyakorlat közötti
különbség abban is megnyilvánul, hogy a kijelentések alapján megfelelő beszédhelyzetben
elfogadható a szlenghasználat és a kölcsönzések is, viszont az adatközlők közül csak nagyon
kevesen tesznek említést a beszédhelyzetről a véleményezés során. Akik pedig figyelembe
veszik a beszédhelyzetet, azok pozitív vagy semleges véleményt alkotnak a megnyilatkozóról.
Az ellentmondásra két magyarázat is lehet. Az egyik, hogy mindkét megnyilatkozás
szándékosan eltúlzott, azaz tudatosan létrehozott. Mindkét esetben egy adott beszédmódot
reprezentáló megnyilatkozásokról van szó, és az adatközlők nagy része ezt nem veszi észre.
Egyetlen középiskolás jegyzi meg az első megnyilatkozás kapcsán, hogy csak szándékosan
beszél „románosan”: „Az, hogy teszi az eszét. Ha valaki ennyire románosan beszél, a fentiek
közül sok szó benne sincs a szókincsében.” (A következőket húzta alá a szövegben: „nagyobb
siker érdekében”, „Titeket néznek a nők”, „Üdv. és kellemes vasárnap du.-t!”.) A másik
magyarázat pedig az lehet, hogy a középiskolások nem ilyen szlengre gondolnak, amikor
általánosan beszélnek a szlengről.
5. Összegzés
Jelen tanulmányban azt igyekeztem bemutatni, hogy milyen szlengkép alakult ki az erdélyi
középiskolásokban. Az általuk írt rövid meghatározások által is megtapasztalhatjuk azt, amit a
szakirodalom tanulmányozása közben: a szleng összetett jelenség, emiatt pedig nehézséget
okoz a „kategorizálása” (pl. beszédmód, nyelvváltozat) és a körülírása. Az adatközlők
meghatározásai alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy bár néhányan leszűkítik a szleng
jelenségeit, a diákok többsége érzi, hogy mi tartozik a szlenghez, azonban ennek a
megfogalmazása már problémát okoz.
A megadott kijelentések vizsgálata által valamilyen mértékben megismerhettük azt is, hogy a
középiskolások hogyan viszonyulnak a szlenghasználathoz. Eszerint nem ítélik el, hanem
elfogadják, viszont a konkrét megnyilatkozások értékelésénél inkább negatívan viszonyultak a
jelenségekhez, bár ennek okát a szövegek kevésbé reprezentatív jellegében is kereshetjük.
A kutatás során megvizsgáltam azt is, hogy vannak-e szignifikáns összefüggések a szociális és
a nyelvi változók között, azonban ez alkalommal csak kevés adat minősült szignifikánsnak. A
későbbiekben a középiskolások kérdőíves adatait kiegészítem az egyetemi hallgatókéval, ekkor
pedig lehetőség nyílik arra is, hogy megvizsgáljuk a két korosztálybeli különbségeket is,
amennyiben vannak. Ugyanakkor újra érdemes megvizsgálni, hogy milyen szignifikáns
összefüggéseket találunk, ha mindkét adatközlő csoport eredményeit figyelembe vesszük.
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IS THE /s/ OF AN ASPIRATING LANGUAGE DIFFERENT
FROM THE /s/ OF A TRUE VOICING LANGUAGE?
Péter Őri
Eötvös Loránd University, PhD student, oripeter17@gmail.com
Abstract
Sonorant devoicing is a common phenomenon after voiceless obstruents [6]. LehnertLeHouillier [9] has shown that the devoicing of liquids following voiceless plosives can be
considered phonological in English, whereas it is purely phonetic in Hungarian. The aim of the
present research was to examine the characteristics of sonorant devoicing in voiceless
fricative+liquid clusters in English and Hungarian to see whether or not this process is identical
with the one triggered by plosives. To be able to determine it, I used the following method [9]:
(1) I tested whether a liquid preceded by a voiceless fricative underwent devoicing more
significantly when the two consonants belonged to the same syllable (in words like boy#friend)
than when they were separated by a syllable/morpheme boundary (e.g. in proof#read); and (2)
I investigated if the amount of devoicing adjusted proportionally to speaking rate when the
fricative and the liquid formed a complex onset. In case these criteria are met, sonorant
devoicing can be categorized as phonological in the given language as it is assumed to originate
at the level of speech planning; otherwise, if it is believed to result solely from the inertia of the
speech organs, it should be taken to be phonetic. Based on the results of my research, sonorant
devoicing after fortis fricatives in English appears to be influenced by syllable/morpheme
boundaries; however, the expected effect of speaking rate was not found. As for Hungarian, no
regularity could be detected. Overall, this tendency seems to support the idea that the fortis
fricatives of an aspirating language, despite not being aspirated, are phonologically still
different from the voiceless fricatives of a true voicing language.
Keywords: aspirating vs. true voicing languages, fortis/voiceless fricatives, sonorant
devoicing, phonetic vs. phonological devoicing, phonetic data
1. Introduction
When two speech sounds occur next to each other, one of them often undergoes change to
become similar to the other in some respect, so the speaker needs to make less articulatory effort
to pronounce them. One type of assimilation involves the laryngeal properties of sound
segments. In the present paper, I am going to investigate some instances of laryngeal
assimilation in voiceless obstruent+sonorant clusters such as /pr/ and /fl/, i.e. how the sonorants
in this environment undergo devoicing. It will be discussed if the manner of articulation of the
obstruents influences this process and whether this phenomenon should be considered phonetic
or phonological in English and in Hungarian.
2. Sonorant devoicing in English and Hungarian
2.1 Plosive+sonorant clusters
It has been observed that sonorants tend to (partially) devoice after voiceless plosives, e.g. in
words like [pl̥ ]ay, [pɹ̥ ]ay or [tw̥]ice, becoming laryngeally similar to the preceding sound. That
is, vocal cord vibration, which is typically involved in the production of sonorants, starts later
than the beginning of the sonorant. This is because the vocal cords are stiff and do not vibrate
during the articulation of the plosive, and there is a delay in their adjustment to the production
of the next segment.
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Lehnert-LeHouillier [9] points out that although this phenomenon can be detected in both
English and Hungarian, they appear to be different processes. This is due to the fact that the
two languages in question use different phonetic cues to insure the two-way contrast between
plosives differing only in their laryngeal properties, e.g. /p/–/b/, /t/–/d/ or /k/–/g/. In the case of
Hungarian /b/, /d/ and /g/, voicing begins before the release of the plosive, in other words, the
voice onset time (VOT) is negative, whereas during the articulation of /p/, /t/ and /k/ the vocal
cords start to vibrate around the release of the obstruent, so their VOT value is around 0. Other
languages that apply the same means of distinguishing their two series of plosives include
Spanish, French and Russian. In English, on the other hand, a word-initial /p/, /t/ or /k/ is not
only voiceless but also typically followed by an audible burst of air perceived as a short [h], i.e.
vocal cord vibration is so much delayed that it usually begins later than 40 ms after the release
of the plosive, so the VOT value is positive. These sounds are referred to with the term
aspirated. As for /b/, /d/ and /g/, traditionally called voiced plosives, they are not necessarily
voiced at the beginning of a word. What makes them different from /p/, /t/ and /k/ is the lack of
aspiration. So in English, as well as in languages like German and Mandarin, voiceless aspirated
plosives contrast with voiceless unaspirated ones. In the phonological literature these categories
are referred to as fortis and lenis, respectively. Also, languages where voicing plays an active
role in distinguishing obstruents are called true voicing languages, and those which use the
presence or absence of aspiration to contrast plosives are labelled as aspirating languages. The
waveforms in Figure 1 show how word-initial /b/ and /p/ are phonetically realized in Spanish
and English, two typologically different languages (the periodic waves in the Spanish /b/ and
in the vowels indicate the presence of voicing; the aperiodic waveform following the /p/ in the
last word shows voiceless noise). [8]

Figure 1. Waveforms of the Spanish words besos ‘kisses’ and pesos ‘money’and the
English words bases and paces [8]
The contrast between the two series of plosives is phonetically realized in practically the same
way as described above when they are followed by a sonorant consonant, e.g. in words such as
Eng. /pr/ey or Hun. /pr/éda ‘prey.’
In English the aspiration of a fortis plosive “spreads to” the sonorant, causing it to become
(partially) voiceless. Lehnert-LeHouillier [9] argues that this process is phonological. One of
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the criteria she uses to support her claim is the sensitivity of the process to a higher-order
grammatical constituent such as a syllable4/morpheme boundary: she tests whether the presence
or absence of a syllable/morpheme boundary influences the degree of sonorant devoicing in
fortis plosive+liquid clusters. Her results show that the proportion of voicelessness in the liquid
is significantly greater when it forms a syllable onset with the plosive preceding it (i.e. in the
tautosyllabic condition) (in words such as ni.trate) than when the two consonants occur across
a syllable/morpheme boundary (i.e. when they are heterosyllabic) (e.g. in night.rate). This
observation suggests that liquid devoicing, a means of marking the fortisness of an onset plosive
in an aspirating language, involves gestural planning, which is an argument for it to be
considered phonological in nature.
A second way of examining whether sonorant devoicing can be considered phonological in
English is to test whether its amount adjusts to speaking rate in the tautosyllabic condition. It is
what we expect if this process originates at the level of speech planning, that is, if the speaker
is in control of it. The data show that the amount of voicelessness does change systematically
in proportion to speaking rate (the faster the speaker pronounces the word, the shorter the
duration of the liquid as well as the length of its voiceless part tends to be). This finding further
supports liquid devoicing having a phonological status in English—or, more generally, in
aspirating languages.
However, in Hungarian, analyzed as a true voicing language based on the phonological behavior
of its obsturents, no such regularity is detectable: the degree of devoicing in voiceless
plosive+liquid sequences is not sensitive to syllable/morpheme boundaries; nor does its amount
adjust to speaking rate either when the members of the clusters are tautosyllabic or when they
are heterosyllabic. Based on these results, the conclusion is that liquid devoicing in Hungarian
is not a planned event but occurs due to the inertia of the speech organs, i.e. it is a phonetic
phenomenon.
2.2 Fricative+sonorant clusters
It has been reported that sonorants undergo devoicing after voiceless fricatives as well, e.g. in
[sn̥]ow, [fl̥ ]ight, [θɹ̥ ]ive and [sw̥]im [6]. In the present research I investigated this phenomenon,
narrowing the scope of the study to /f/+liquid clusters. Although the fortisness of a fricative in
an aspirating language is not realized by aspiration, a potential trigger of sonorant devoicing in
plosive+sonorant sequences, it seems reasonable to believe that a sonorant devoices after a
fricative just like after a plosive as the process is a planned event. In order to find out if it really
is the case, I tested whether the degree to which /r/ and /l/ devoiced was related to
syllable/morpheme boundaries, and whether its amount adjusted to speaking rate.
2.3 Phonological consequences
If it turned out that in English, sonorant devoicing after plosives differed from sonorant
devoicing after fricatives, the former being phonological, the latter phonetic, the question could
arise as to why we have to analyze, for instance, the phonemes /s/ and /z/ as a fortis–lenis pair,
where /s/ is the marked member, being phonologically actively voiceless. One argument could
be that /z/ is passively voiced, i.e. it undergoes voicing only in intersonorant position and does
not trigger voice assimilation, which is why it cannot be considered as the phonologically
1

Throughout the paper, I use the term syllable in the traditional sense, according to which the sound segments of
a word are organized into larger constituents whose boundaries can be generally explained in terms of the relative
sonority of the adjacent segments. However, in the past decades the necessity and the tenability of assuming
syllables have been questioned (see, for instance, Strict CV Phonology). So it seems safest to have syllable
boundaries coincide with morpheme boundaries in the research.
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marked obstruent in terms of laryngeal features. However, it can also happen in a true voicing
language such as Hungarian, where the voicedness–voicelessness contrast is not neutralized
word-finally like in Russian, that an actively voiced fricative significantly devoices at the end
of a word (e.g. in mé/z/ ‘honey’) (Katalin Mády, personal communication). Furthermore, Italian
is also analyzed as a voicing language, but its voiced obstruents generally fail to cause a
preceding obstruent to become voiced [5]. This suggests that, despite their general behavior and
our expectations, actively voiced sounds do not have to trigger voicing. Then, pre-fortis clipping
in English, the shortening of a vowel before a fortis consonant in the same syllable (e.g. bĭt vs.
bid and bin), might also seem to provide a good basis for treating /t/ and /s/ as belonging to the
same natural class. Nevertheless, this tendency can be observed in a voicing language like
French as well, where “the acoustic correlates of the phonological voicing distinction combine
to produce patterns of differences,” [1] which involves shorter vowel duration before a
(phonologically unmarked) voiceless consonant too. Although the difference in the length of
vowels before laryngeally contrasting consonants is, of course, much smaller in French than in
English, it can still be argued that vowel duration, among other factors, only serves as a phonetic
cue to maintain the laryngeal contrast, being more important in one language and less
significant in the other. Besides, whether a consonant is a continuant or not contributes to the
length of the preceding vowel in English just as much as its fortisness/lenisness [4]. Therefore,
vowel duration conditioned by a following consonant might not be something that should be
accounted for at the phonological level in languages like English. All in all, if sonorant
devoicing after fricatives proved to be a phonetic process in English, it would seem to me that
the only reason for upholding the current phonological analysis of English fricatives would be
to follow the classification of plosives—an economically advantageous step.
If, on the other hand, the data show that fricatives, just like plosives, cause sonorant devoicing
systematically in English but not in Hungarian, we can conclude that the fortis fricatives of an
aspirating language are indeed phonologically different from the voiceless fricatives of a true
voicing language.
3. Methods
3.1 Participants
10 subjects participated in the experiment: 5 Hungarian and 5 English speakers (2 female and
3 male subjects per language, aged 20–60), all native speakers of the language investigated.
The Hungarian respondents come from the northeast of Hungary, three of them have lived in
Budapest for several years, and, in my judgement, they all speak Standard Hungarian. The
English speaking subjects have been living in Budapest for several years and speak Standard
Southern British English.
3.2 Design of the data
I prepared 20 words per language containing a fricative+sonorant cluster. 10 of the 20 words
had the cluster /fr/; the other 10 had /fl/. In 5 of each 10 words, the fricative+sonorant sequence
formed a syllable onset, and in the other 5 cases the two consonants occurred across a
syllable/morpheme boundary. The subjects were asked to produce each item twice; first at a
normal speaking rate and then at a fast speaking rate. In this way, 40 items were collected from
each respondent, 400 utterances altogether (2 languages × 5 speakers × 2 speaking rates × 2
liquid types × 2 syllable contexts × 5 items).
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Narrowing the focus of the research to the clusters /fr/ and /fl/ was desirable for several reasons.
First of all, a better comparison can be drawn between sonorant devoicing after plosives and
after fricatives if we exclude the nasal sonorants, which cannot form a syllable onset with the
former consonant type. As for the glides /w/ and /j/, the former is absent from the phoneme
inventory of Hungarians, and the occurrence of the latter is marginal in Hungarian complex
onsets. Therefore, a symmetrical analysis is possible if we reserve the second position of the
consonant clusters for liquids. Also, choosing /θ/, /s/ or /ʃ/ to be the first member of the
consonant sequences would lead to further asymmetries in the comparison: /θ/ is not a phoneme
in Hungarian, /s/ cannot form a complex onset with /r/ either in English or in Hungarian, and
/ʃ/ can only be followed by /r/ in the same syllable in English (aside from a couple of exceptions
of foreign origin in each language) [10, 11]. So we are left with the voiceless fricative /f/, which,
similarly to plosives, can form a complex onset with both /r/ and /l/ in both English and
Hungarian.
The words containing these fricative+sonorant clusters were all compounds, and all of them
carried main stress on their first syllable in both languages. In English all the words were
disyllabic. In the tautosyllabic condition, both the fricative and the liquid occurred after the
morpheme boundary, i.e. in the onset of the second word (e.g. boy#friend and snow#flake); in
the heterosyllabic condition, the fricative formed the coda of the first syllable, and the liquid
was syllabified into the onset of the second word of the compound (e.g. proof#read and
life#long). The Hungarian items were designed in the same way with the exception that each
word consisted of four syllables; however, the morpheme boundary continued to fall between
the first and the second syllable (e.g. ó#francia ‘Old French’ and ál#flottákat ‘fake fleets-ACC’
vs. séf#ruhában ‘in (a) chef’s uniform’ and golf#labdákat ‘golf balls-ACC’). Another criterion
for choosing a compound for the study was that the target consonant clusters should be preceded
by a sonorant (preferably a vowel).
3.3 Data collection
The 20 words were displayed on a computer screen in the following carrier sentences, and the
subjects were asked to read them, first at a normal speaking, then at a fast speaking rate:
(1) Azt mondtad, „_______”, nem?
‘You said “_______,” didn’t you?’
(2) Jenny/Harry/Jacob/etc. said “_______”, right?
Altogether, 40 utterances were recorded per respondent with a head-mounted cardioid
microphone (Beyerdynamic TG H54c) and an M-Audio M-Track external sound card
connected to a laptop. I made the recordings at a sampling rate of 44,100 Hz using the software
Audacity in a silent location.
3.4 Analysis of the data
For the acoustic analysis of the recordings, I displayed the oscillograms and the broadband
spectrograms of the sound files in Praat [3] and carried out the segmentation manually (see
Figure 2, where the oscillogram (first row) and the spectrogram (second row) of the word
doorframe can be seen as pronounced by a British English speaker; “v” in the last row stands
for “voiced”).
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Figure 2. The waveform and spectrogram of the word doorframe displayed in Praat
I aimed to find the boundaries of the fricative /f/, the liquid /r/ or /l/ and the voiceless part of the
liquid. Like other voiceless fricatives, /f/ can be identified as a segment whose waveform does
not show periodicity, and in whose spectrogram we can see energy spread over a wide range of
frequencies. In the case of the liquids, the situation was not so straightforward. As for the rhotic
/r/, an alveolar trill or tap in Hungarian and an alveolar approximant in English, it is
characterized by a third formant in the low frequency range (below 2,000 Hz). In her study,
Lehnert-LeHouillier [9] takes the end of the falling third formant transition from the preceding
segment as the onset of /r/ and marks the point where the formant value starts to rise again as
the offset of /r/. For the segmentation of /l/, a lateral approximant articulated in nearly the same
way in Hungarian and British English before a vowel, she suggests focusing on the formant
transition to and from the typical F2 value of the segment, which is estimated to be around
1,600 Hz. [7, 8, 9, 13]
Although tendencies toward these formant values were detectable on the spectrograms of the
liquids in my recordings, there were sometimes significant deviations, and the relevant formants
of the liquids were not always ideally distinct from those of the flanking sounds. Therefore, the
starting and ending point of the quasi-steady portion of the formants relatable to the liquids,
which seemed relatively different from those of the preceding and following sounds, were taken
to be the segment boundaries. As for the voiceless part within the liquid, its beginning coincides
with the beginning of the liquid, and the appearance of the striated voice bar, i.e. the onset of
voicing, marks its end. A “less ideal” realization of /r/ along with the segmentation of its
voiceless and voiced part is exemplified in Figure 3 through the word airfreight as pronounced
by a speaker of British English (“uv” and “v” abbreviate “unvoiced” and “voiced,”
respectively).
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Figure 3. The waveform and spectrogram of the word airfreight displayed in Praat
After the measurements, the statistical analysis was carried out in R (version 3.6.0) [12]. The
data were analyzed by linear mixed-effect models using the lmer() function from the lme4
package [2] in order to test whether the presence or absence of a syllable/morpheme boundary,
the place of articulation of the liquid and speaking rate had an effect on liquid devoicing. For
examining the influence of syllable/morpheme boundaries on the percentage of liquid
devoicing, I used random slope models, with speaker and target word as random effects and byspeaker random slopes for the effect of the boundaries. For the investigation of the interaction
between the liquid type and the percentage of liquid devoicing as well as between speaking rate
and the amount of devoicing within the liquids, the most complex models that could be applied
were random intercept models with speaker included as a random effect. [14]
4. Results
4.1 Syllable/morpheme boundary
First, I checked the influence of syllable/morpheme boundaries on the percentage of liquid
devoicing in the clusters /fr/ and /fl/. It appears that in English, liquids devoiced more
significantly when they formed a complex onset with the fricatives preceding them than when
the two consonants were separated by a syllable/morpheme boundary (p = .038). The data show
that this boundary effect did not play a role in Hungarian (p = .399). I also tested if the place of
articulation of the liquids affected the percentage of their devoicing, and I found some
interaction in English, which was not significant (p = .074). In Hungarian the type of the liquid
strongly influenced the extent to which it underwent devoicing (p < .001).
4.2 Speaking rate
I also investigated whether devoicing adjusted proportionally to speaking rate. For this, I took
into account the duration of voicelessness within the liquids in ms, which is an absolute value
and does not neutralize the differences in length unlike a proportional value given as a
percentage. Also, I tested the effect of speaking rate separately for the tautosyllabic and the
heterosyllabic condition in each language. The results show that in English the length of
voicelessness within the liquids adjusted to speaking rate in the heterosyllabic condition (p =
.011), but no such interaction could be seen in the tautosyllabic condition (p = .275). In
Hungarian no regularity could be observed at all either when the fricative and the liquid were
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members of the same onset (p = .258) or when there was a syllable/morpheme boundary
between them (p = .810).
5. Summary and conclusion
In this paper, I discussed sonorant devoicing in voiceless obstruent+sonorant clusters. First, I
presented the findings of a study concerning the devoicing of liquids after voiceless plosives
[9]. It has been concluded that this process should be considered phonological in English as it
is sensitive to the presence of syllable/morpheme boundaries, i.e. higher-order grammatical
constituents, and the amount of liquid devoicing adjusts to speaking rate, which is why it is
believed to be a planned event. As for Hungarian, no such regularity is characteristic of this
phenomenon, and, therefore, it is assumed to be a phonetic process in the language.
The present research treated sonorant devoicing in voiceless fricative+liquid clusters. Although
such strong tendencies were not found as in the case of plosive+sonorant sequences—sonorant
devoicing was affected by syllable/morpheme boundaries in English but not in Hungarian;
however, the amount of devoicing did not appear to adjust to speaking rate in the English
tautosyllabic condition—it is still visible that the fortis fricatives of English tend to behave
differently than the voiceless fricative of Hungarian. Although more research will have to be
conducted into this phenomenon, it seems, based on the results of this experiment, that the /s/
of an aspirating language is indeed different from the /s/ of a true voicing language.
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A KÉRÉS BESZÉDAKTUSÁNAK TÁRSALGÁSELEMZÉSI
VIZSGÁLATA
Pálfy-Madarász Eszter
PTE NYDI, doktorjelölt, eszter.madarasz@gmail.com
Absztrakt
Jelen tanulmányban a kérés beszédaktusát társalgáselemzés keretében mutatom be egy adott
fordulóra fókuszálva: a kérésre, illetve az azt megelőző kérdésre konvencionális szituációkban
(büfé, étterem, mozi).
A kutatás hátterét egy empirikus alapú korpusz szolgáltatja 2000 magyar nyelvű kérést célzó
megnyilatkozással, melyeket egy mozibüfében figyeltem meg és írtam le alkalmazottként.
Ahogy minden interakció esetében, úgy a mozibüfés társalgás szabályai is erősen kontextushoz
kötöttek, és elmondható, az egyik beszélő hozzájárulása a másik beszélő közreműködésének
alapfeltétele, amely újabb és újabb megnyilatkozások létrehozását teszi így lehetővé. Az
interakciós tényezők ismerete pedig nélkülözhetetlen a beszédaktusok szerkezetének és
funkciójának holisztikus megértéséhez, valamint a különböző kéréstípusok értelmezéséhez is –
például milyen kérdés előzi meg a lesz egy kóla típusú választ, melyet udvariatlan kérésnek,
felszólításnak is értékelhetünk.
A kutatás elméleti keretét alapvetően három irány határozza tehát meg, a beszédaktus-elméletek
vizsgálata kitekintve az udvariassági elméletekre, és a társalgáselemzés.
A kutatás célja a társalgás szabályainak, rövid forgatókönyv-alapú sémájának felvázolása
konvencionális kérési szituációban (büfé, étterem, mozi): hogyan hangzik el a szándékra való
(rá)kérdezés az egyik résztvevőtől, az alkalmazottól (oda mit szabad adnom? mit adok? oda?);
az milyen választ implikál a vásárlótól, hogyan fog kérni (lesz egy kóla, egy levest! kérek egy
kávét); milyen szabályok befolyásolják még a társalgást – például kérést nem utasíthat vissza
az alkalmazott, míg hétköznapi beszélgetésekben akár meg is tagadhatjuk egy kérés teljesítését.
Kiegészítve továbbá a kérdés–kérés-forduló szabályainak leírását, 50 fő részvételével egy
online értelmező tesztet is készítettem, melynek célja a gyakori, jellemzően kérést célzó
kérdésfajták összegyűjtése volt, reflektálva az előfordulás körülményeire és az adott
megnyilatkozás udvariassági fokára (magázás-tegezés) is.
A sikeres kommunikáció nem csak a nyelvi kifejezésben rejlik, a résztvevők együttműködése,
a társalgás szabályainak felismerése és használata legalább olyan fontos tényező ahhoz, hogy a
társalgás újra és újra létrejöhessen.
Kulcsszavak: társalgáselemzés, beszédaktus, kérés
1. Bevezetés
E nyelvészeti pragmatikai kutatásban arra teszek kísérletet, hogy a kérés mint beszédaktus
vizsgálatát társalgáselemzés (Conversation Analysis) keretében mutassam be, mely jól
illeszkedik 2016-ban kezdődött kutatómunkámhoz, melyben mozibüfés diskurzusokat
figyeltem meg alkalmazottként, és mintegy 2000 megnyilatkozást tartalmazó korpuszt
fejlesztettem. A kutatás alapvető célja a magyar nyelvben, e különleges szituációban előforduló
kéréstípusok összegyűjtése és elemzése volt. Ezt kívántam folytatni egy más, a mozibüfés
interakció egészére vonatkozó megközelítésből a társalgáselemzés segítségével, hiszen a
beszédaktus performálásánál nem csak az a kérdés, hogy maga a kérést célzó megnyilatkozás
hogyan hangzik el, hanem az is, mire válasz az adott kéréstípus vagy stratégia, azaz milyen
kérdés előzi meg a választ, hiszen a kommunikáció, a társalgás lényege az is, hogy az újra és
újra létrejöhessen (Schlegloff–Sacks 1973).
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Mindennek részletes vizsgálata érdekében összeállítottam egy olyan online kérdőívet is,
melyben a magyar anyanyelvű, változatos korosztályú (21–60 év között) alanyokat (50 fő), arra
kértem, értékeljék az általam felsorolt, gyakorinak vélt kérést megelőző kérdéstípusokat. Ennek
célja a jellemzően kérést implikáló kérdésfajták összegyűjtése volt.
A kutatás célkitűzése annak feltérképezése, hogyan épül fel egy társalgási forduló (kérdés–
válasz) a mozibüfében, milyen tényezők alkotják e forduló szabályait, és hogyan lehet úgy
ábrázolni a kérést, hogy közben a társalgás több tényezőjére is reflektálni lehessen a különböző
kéréstípusok bemutatása és elemzése mellett.
2. Szakirodalmi áttekintés
A kutatás elméleti keretét három irány határozza meg, a beszédaktus-elméletek, az udvariassági
elméletek, valamint a társalgáselemzés. Ezek közül e tanulmány szempontjából a legfontosabb
a társalgáselemzés vizsgálata, azonban néhány gondolatot kiindulási pontként az előbbi kettőről
is meg kell osztani.
A beszédaktus-elmélettel (Searle 1976; Grice 1975; Bach–Harnish 1979, Flöck 2016)
kapcsolatban fontos megjegyezni azt, hogy egy olyan elméleti megközelítés, melynek fő
kérdése, hogyan lehetnek sikeresek a beszédaktusok a beszélő szellemi képességeihez,
állapotaihoz viszonyítva. A performancia helyett azonban a fókuszban sokkal inkább a
kompetencia áll: meglepő módon bár beszédaktus az elmélet elnevezése, mégis kevésbé
vizsgálja a nyelvet az interakciók során (Walker 2013: 461). Az udvariassági elméletek pedig
azt tematizálják (Brown–Levinson 1987; Watts 2003), hogyan lehet összekapcsolni a
nyelvhasználatot a társas érintkezés elméleteivel; mik a beszélők motivációi indirekt
beszédaktusok alkalmazásánál.
Mind a két elméleti megközelítésből találhatunk olyan elemzési szempontokat, melyek
segítséget nyújtanak a megfigyelt jelenségek leírásához. Például milyen kéréstípusokat és stratégiákat lehet leírni és kategorizálni (Blum-Kulka–Ohlstain 1984, Szili 2003), hogyan lehet
egyes beszédaktusokat, vagy olyan gyakorta elhangzó, ám homályos referenciájú
megnyilatkozásokat megérteni, mint a Lesz egy kóla(./!). A lesz egy… közvetett
beszédaktusként is értelmezhető (Searle 1979: 33, Madarász 2018: 884), propozicionális
tartalma – ahogy a megnyilatkozást megérti a hallgató – a kérés. Míg a megnyilatkozás
kommunikációs erejét (communicative force) értelmezhetjük felszólításként vagy
deklarációként, melyben nem a performatív igével (ld. kérek) történik a kérés. (Még a releváns
mondatzáró írásjelet is nehezen lehet meghatározni esetében.)
Ez a gondolat pedig azt a kérdést is felveti, vajon az intézményi keretek közt elhangzó kérés
valóban megfelel a kérés prototipikus meghatározásának, miszerint a kérés egy olyan illokúciós
beszédaktus, direktívum, melynek során a beszélő kifejezi szándékait, kívánságait, amit egy
nem-verbális aktus végrehajtása kísér a kívánságot teljesítő személy részéről (ld. Searle 1976:
11, Sbisá 2002). Flöck amellett érvel, hogy a konvencionális, munkahelyi, intézményi
szituációkban előforduló kérést célzó megnyilatkozások nem tekinthetőek kérésnek (Flöck
2016: 80–81), sokkal inkább felszólításnak, parancsnak, mivel egyrészt nem egyenlőek a
társalgásban részt vevők közötti erőviszonyok, az alkalmazott ezekben a hierarchikus
helyzetekben alá-, a vevő fölérendelt, a kérés teljesítését pedig nem lehet visszautasítani. A
kérés visszautasítása a mozibüfében (vagy a vendéglátás kontextusában) teljes mértékben
megsértené a társalgás szabályrendszerét, mivel az megszakítaná és érvénytelenítené tenné az
adott konvencionális, kérésre koncentráló párbeszédet, melyben mind két fél (alkalmazott,
vevő) a kontextusnak megfelelő szerepébe helyezkedve vesz részt az interakcióban. Ez főként
az eladó szempontjából lényeges, aki egy nem-hierarchikus társalgás (például informális
párbeszédek) során a kérés teljesítését megtagadhatná, viszont e szerepben munkaköri
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kötelességének eleget téve cselekszik (ellenkező esetben a munkáltató például megrovásban
részesíti, figyelmezteti vagy elbocsátja).
Azonban ettől függetlenül úgy vélem, a kérés a mozibüfében ugyanúgy kérésnek tekinthető,
mivel ahogy kutatásaim is bizonyították, a kéréstípusoknak és -stratégiáknak igen széles a
skálája, a hallgatóktól (itt az alkalmazottaktól) is függ, hogyan értékelnek egy megnyilatkozást,
milyen jelentést (kérés, utasítás, parancs) társítanak hozzá. Még egy fontos szempont
visszacsatolva a társalgás szabályrendszerének kérdéséhez: a vendéglátás esetében ugyan
intézményi szituációról beszélhetünk, azonban itt kölcsönös érdek a kiszolgálás (vevő: vásárlás
→ alkalmazott: fizetést kap), nem úgy, mint más munkahelyi diskurzusokban, ahol valóban a
hatalmi különbségek érzékeltetésének eszköze lehet a kérések utasításként, parancsként,
felszólításként való megfogalmazása a vezető részéről, például csapatmeetingeken, vagy
közigazgatási szektorban (ld. Jones 1992; Vine 2004).
Egy másik megközelítés a társalgáselemzés (Sacks–Schlegloff–Jefferson 1974; Levinson 1983;
Drew–Curl 2008), mely szerint a jelentést résztvevők hozzák létre a kialakuló diskurzusban, és
ez nem kizárólag a beszélő szándékain alapszik. Abból a feltételezésből indul ki, hogy a társas
cselekvések a nyelv által válnak nyilvánvalóvá, szekvenciális struktúrák során, mint amilyenek
a fordulók. A társalgás szabályai továbbá erősen kontextushoz kötöttek. Az interakciós
tényezők (hierarchia, társalgási séma, forgatókönyv) ismerete nélkülözhetetlen a beszédaktusok
szerkezetének és funkciójának holisztikus megértéséhez. Tehát nem csak a puszta
megnyilatkozás szintjén érdemes áttekinteni az adott kéréseket, hanem a szituációt és az
említett társalgási szekvenciát is megvizsgálhatjuk, mivel a mozibüfében, vendgélátásban
történő rövid párbeszéd minden esetben sikeresnek tekinthető, a kommunikáció célt ér.
3. Alkalmazott módszerek
3.1 Kéréstípusok és -stratégiák
A kutatási módszerek meghatározásánál a témában való korábbi kutatásaimat is segítségül
hívtam. Egyrészt a 2000 megnyilatkozásból álló korpusz adatait használtam a kéréstípusok
összegyűjtése miatt, másrészt egy új online értelmező tesztet is készítettem 2019 tavaszán,
melyet 50 magyar anyanyelvű random értelmező (34 nő és 16 férfi) töltött ki 21 éves kortól
egészen 60 éves korig. Ebben arra kerestem a választ, mik az általam is megfigyelt és felsorolt
kérdéstípusok között véleményük szerint a legdominánsabban megfigyelhető formák. A kérést
megelőző kérdések feltárása azért fontos, mivel a társalgásban az egyik beszélő hozzájárulása
a másik beszélő közreműködésének alapfeltétele.
2016-os munkámban azonban a kéréstípusok kategorizálásánál még nem volt releváns
felvázolni az azokat megelőző kérdéseket, mivel minden esetben a mit adhatok? formulával
kérdeztem rá a vásárló (kérési) szándékaira, emellett a konkrét termékeket sem soroltam fel,
hiszen csupán néhány fajta ételt és italt lehet egy moziban kapni.
A mozibüfében gyűjtött diskurzusok korpuszában Blum-Kulka–Olhstain (1984) és Szili (2002)
terminológiáját alkalmazom a mozibüfében leírt kéréstípusokra, melyeket a „lesz egy…” típusú
kérésekkel együtt egy táblázatban foglalok össze.
1. táblázat: Kéréstípusok és -stratégiák
Kéréstípusok
Típus
Példák/Kérésvariánsok
Megnyilatkozások
száma
Származtatott mód
152
Egy popcornt…!
235
(performatív
ige
83
„Popcorn, kóla!”
nélkül)
401
606
Lesz egy…
Lesz egy …!
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%

11,75
30, 3

Explicit
performatívum

Lesz egy popcornom…!
↓
birtokos személyi szuffixum
Lenne egy popcorn(om)…!
↓
feltételes mód
Egy popcornt, légy szíves/legyen
szíves!
Kérek (szépen) egy!
Kérnék (szépen) egy…!
↓
feltételes mód

Beágyazott
Szeretnék kérni egy…!
performatívum
Forrás: Madarász (2016)

53

152
157
538

865

43, 25

404

20, 2

170
404

Blum-Kulka–Olhstain 1984-es tanulmányában (Requests and Apologies: A Cross-Cultural
Study of Speech Act Realization Patterns [CCSARP]) 9-fajta kéréstípust állapított meg 8
különböző nyelv vizsgálata során, Szili pedig e kéréstípusokat alkalmazza A kérés pragmatikája
a magyar nyelvben c. 2002-es tanulmányában magyar nyelvre:
1. származtatott mód (mood derivable); 2. explicit performatívum (explicit performative); 3.
beágyazott performatívum (hedged performative); 4. származtatott lokúció (locution
derivable); 5. akaratnyilvántartás (want statement); 6. javaslattevő formula (suggestory
formula); erős célzás (strong hint); gyenge célzás (mild hint).
Korpuszomban e kilenc kéréstípusból hármat tudtam beazonosítani (származtatott mód, explicit
performatívum, beágyazott performatívum) az említett szakirodalmak alapján, ezt kiegészítve
a „lesz egy…” típusú kérésekkel.
3.2 A kérés társalgáselemzési vetülete
Ugyanabból az alapfeltevésből indultam ki a társalgáselemzés módszereinek áttekintésénél is,
mint a kérésvariánsok „egyszerűsítésénél”. E tanulmányban tehát csak a társalgás kivonatát
adom meg, szupraszegmentális elemeket (ld. Levinson 1983; Fox–Heinemann 2019) nem
jelölök benne. Azért is hoztam ezt a döntést, mivel a mozibüfés társalgás egy szigorúan
szabályozott párbeszéd, keret (frame), melynek sémája mindig változatlan: az alkalmazott
köszön előre, mindig előbb történik meg a kérdés, mint a kérés (mit adhatok – kérek egy…),
spontán fordulatokra, témaváltásra nincs lehetőség a büféjelleg miatt sem (sorban állás,
kiszolgálás–fizetés egy helyen nagyon rövid időn belül). Emiatt nincs jelentősége a társalgás
egyedi jelenségeire fókuszálni, a társalgás sémáját, forgatókönyvét mindettől függetlenül is fel
lehet vázolni, melyre kísérletet is tettem. A forgatókönyv (script) ugyanis globális mintázatokat
tár fel események, állapotok és cselekvések sorozata kapcsán az adott kontextusban (Andor
1985: 215). Azonban mit is jelent pontosan a kontextus ez esetben? Az emberek a beszéd által
azt szeretnék szükségszerűen kifejezni, ami a szituációba vagy kontextusba illeszkedhet, ezzel
egyidejűleg egy egyedi társadalmi-kulturális keretről is beszélhetünk, melyben a
kommunikáció történik (Kecskés 2013: 7). Egy bizonyos módon való cselekvés és beszéd egy
szociokulturális szituációt, keretet hoz létre, mely keret az adott nyelv használatán is alapszik.
Ehhez az a gondolat is kapcsolódik, hogyan tudnak együttműködni a társalgásban részt vevők,
mik az ő múltbéli és jelen diskurzustapasztalataik, mi az aktuális szituációhoz társított tudásuk
(Kecskés 2013: 150).
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Alkalmazott és vevő közös diskurzustapasztalatát feltétezve tehát az általam megfigyelt és
kategorizált kéréstípusok összefoglaló táblázata, valamint az itt bemutatott értelmező teszt
eredményeinek alapján lehetőség nyílott egy olyan kutatásmódszertani megalapozottságú
holisztikus ábrázolási mód megalkotására, mely nem csak a konkrét beszédaktust (kérés)
elemzi, hanem hozzá a társalgási keretet, és egyéb, az aktuális szituatív kontextus
szempontjából releváns körülményeket is. Hangsúlyozandó, hogy a mozibüfés kérési szituáció
forgatókönyve a különböző társalgási fordulók kötelezőérvényűségéből indul ki (mindig van
köszönés, kérdés és kérés stb.), valamint a résztvevők közös tudására épít a szituációval
kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez a modell más konvencionális kérési szituációk leírására
is alkalmas lehet, ahol a körülmények nagymértékben meghatározzák az alanyok társalgásban
betöltött pozícióját.
A mozibüfés társalgás fordulóinak szabályait az eladó (E) és a vevő (V) szempontjából
rögzíthetjük, ez egyben lefedi az egész társalgás forgatókönyvét, a kiegészítő, elhagyható
lépéseket csillaggal (*) jelölöm, míg a kötelező elemeket felkiáltójellel (!).
2. táblázat: A mozibüfés kérési szituáció forgatókönyv-alapú sémája
Lépés

Beszélő

Forduló

1!

Eladó

Köszönés

2*

Vevő

Köszönésviszonzás

Leírás
az eladó mindig előre köszön (ez
munkaköri elvárás, kötelezettség)
a vendég visszaköszön

3!

E

Specifikáló kérdés

mit adhatok, miben segíthetek? stb.

4!

V

A kérés
performálása

5*

E

6!

V

7!

E

8!

V

9*

V-E

10*

E-V

kérek, kérnék, szeretnék kérni, lesz egy,
egy kólát stb.
hogyan kéri? menüben, méretek (kis,
A kérés specifikálása
közepes, nagy kóla/kukorica stb.)
igen, megfelel a kínált ajánlat, vagy nem,
Megerősítés
ilyenkor visszaléphetünk a 3-4-5-ös
pontokhoz
az eladónak munkaköri kötelessége a
Kiszolgálás
kiszolgálás, a kérés visszautasítása nem
elfogadható, nem lehetséges
érvénytelen a szituáció, ha nincs fizetés
Fizetés
az eladó megköszöni a vásárlást
Köszönetnyilvánítás
(konvenció), a vásárló a kiszolgálást
nemhez és korhoz illően az eladó előre
Búcsúzás
köszön ez esetben is

Amint az a táblázatból megfigyelhető, a teljes rövid mozibüfés párbeszéd 10 fordulóból áll, de
kötelező érvényű lépés csak 6 darab van. Ahogy az a kiemelt 3-as és 4-es lépésből kiderül, a
társalgás legfontosabb fordulói a kérdés (3!), valamint a kérés performálása (4!). Ezek egyben
kötelező lépései is az interakciónak, melyek elhangzása nélkül a kommunikáció nem lenne
sikeres, nem történne meg a kiszolgálás, vásárlás.
Az egyes lépések leírásánál pedig részletes, kiegészítő információkat találhatunk arról is, hogy
milyen konvenciók befolyásolják még a társalgást, például, hogy mindig az alkalmazott köszön
előre, illik a vásárlást megköszönnie az eladónak, valamint fontos, ahogy azt fentebb
részletesebben is tárgyaltam, hogy a kérés visszautasítása ebben a kontextusban nem
elfogadható, bár lehetséges, csak azzal nem csupán udvariassági, együttműködési, hanem
munkahelyi szabályokat sértene meg az alkalmazott.
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Azonban az együttműködési alapelv (Grice 1975) értelmében, mely azon a feltételezésen
alapszik, hogy az emberek kooperatívan viselkednek, elvárható, hogy a társalgásban részt
vevők, eladók és vásárlók a kölcsönös érdektől vezérelve a jelentés maximalizálására
törekedjenek. Ez az udvariasság révén is megvalósulhat, mivel indirekt (közvetett)
beszédaktusok esetében a hallgató válaszul a szószerinti jelentés szerint cselekszik, arra
reflektál, így a válasz mindig megfelelő és releváns a szituációban (Andor 2011: 10). Viszont a
választ mindig megelőzi a kérdés, melyről a beszédaktus-kutatások során talán kevesebb szó
esik, bár úgy vélem e kutatásban nélkülözhetetlen a vizsgálata.
3.3 Értelmező teszt – a kéréseket megelőző kérdések
A mozibüfés diskurzusok empirikus alapú korpuszában összesen négyféle kéréstípust figyeltem
meg, ahogy a fenti mellékelt táblázat is mutatja, ezek a következők: származtatott mód (egy
kólát!); lesz egy… típusú indirekt kérés; explicit performatívum (kérek); beágyazott
performatívum (szeretnék kérni).
Azonban ugyanilyen táblázat eddig nem készült a kérést megelőző leggyakoribb
kérdéstípusokról, melynek ugyan a kéréstípusok rendszeréhez képest nincs olyan meghatározó
kutatásmódszertani jelentősége, azonban a kutatási perspektívát kiszélesítve, más kontextusban
igen (például más vendéglátóhelyeken, vagy akár hétköznapi informális társalgásokban történő
kérések).
A 2019 tavaszán összeállított online értelmező teszt arra kívánt rávilágítani, hogy melyek a
leggyakoribb kérdéstípusok, melyek kizárólag konvencionális, intézményi szituációkban
fordulhatnak elő. A válaszadókat arra kértem, hogy reflektáljanak az adott kérdés
előfordulásának körülményeire és annak udvariassági megnyilvánulásaira is (például magázástegezés).
A kérdőívet 50 fő töltötte ki, összesen 11 kérdéstípus szerepelt benne: Mit adok? Oda mit adok?
Oda? Mit adhatok? Mit szabad adnom? Mit hozok? Mit hozhatok? Mit szabad hoznom?
Segíthetek? Parancsoljon! Parancsolj! Illetve az alanyok egyéb kérdésfajtákat is megadhattak,
melyek a kérdőívben nem szerepeltek, de már hallották, ismerték azokat. A kérdőívet
dominánsan nők töltötték ki (34 fő; 68%); az életkori megoszlás 21 és 60 év közé tehető, a
tesztelők „életkori csomópontja” 27 évtől 30 évig terjedt, ez a válaszdók közel felét jelenti (24
fő). A kutatás eredményeit a következő fejezetben tárgyalom részletesen.
4. Kutatási eredmények
4.1 Általános adatok
Már voltak előfeltevéseim arra vonatkozóan, hogy mely kérdéstípusok lesznek a
leggyakoribbak és legismertebbek a válaszadók között, ez többnyire be is igazolódott: az online
kérdőívben kapott eredmények alapján elmondható, hogy a leggyakoribb kérdéstípusok a
következők: Mit adhatok? Mit szabad adnom? Mit hozhatok? Segíthetek? Parancsoljon! Míg
a legkevésbé ismert kérdéstípusok: Mit adok? Oda mit adhatok? Oda? Mit hozok? – bár a
kérdőívben felsorolt típusok közül egyébként nem volt egy olyan sem, amit egyáltalán nem
ismertek.
Van továbbá két olyan kérdés, melyek ismertség tekintetében majdnem fele-fele arányban
fordultak elő a tesztelők válaszaiban, ez a kettő a: Mit szabad hoznom? és a Parancsolj!
Egy összegző táblázatban is ábrázolom a kapott eredményeket, melyeket abban a sorrendben
közlök, ahogy a kérdőívben is szerepeltek:
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3. táblázat: A kérdéstípusok gyakorisága
Típus
Szám/ismeri
Szám/nem
%/ismeri
ismeri
8
42
16
Mit adok?
19
31
38
Oda mit adok?
9
41
18
Oda?
50
100
Mit adhatok?
38
12
76
Mit szabad adnom?
6
44
12
Mit hozok?
45
5
90
Mit hozhatok?
28
22
56
Mit szabad hoznom?
48
2
96
Segíthetek?
41
9
82
Parancsoljon!
29
21
58
Parancsolj

%/nem ismeri
84
62
82
24
88
10
44
4
18
42

Ahogy a táblázatban is megfigyelhető, a leggyakoribb, széles körben használt 100 százalékosan
ismert kérdéstípus a Mit adhatok?; ez egybe esik saját tapasztalataimmal, mivel abban
mozibüfében, ahol én dolgoztam, szintén ezt a kérdést tettél fel az alkalmazottak. Ezt követi a
Segíthetek?, melyet a válaszadók 96 százaléka ismert fel, és tartott gyakorinak, illetve domináns
jelenlétű még a Mit hozhatok? (90%) és a Parancsoljon! (82%) formák. Érdekes, hogy bár nem
ezek a legudvariasabbnak vélt formák (szemben a Mit szabad hoznom/adnom? kérdésekkel),
mégis preferenciát tekintve ezek a leggyakoribb alakok.
Ezzel szemben alig ismerték a Mit adok? (16%); Oda? (18%); Mit hozok? (12%) formákat,
amiből azt a következtetést vonhatjuk le, ahogy azt később a konkrét válaszok áttekintésénél is,
hogy ezek valószínűleg helyspecifikus, egyedi kérdések, nem pedig általános, konvencionális
típusok.
4.2 Egyéni válaszok
Sajnos nem válaszolt minden adatközlő a nyitott kérdésekre annak ellenére, hogy azt jelölték,
ismerik, hallották már az adott típust. Ez talán e kutatás korlátának is minősülhet, viszont azt
mindenképpen szerettem volna elkerülni, hogy túlságosan direkt instrukciókkal vezessem rá a
válaszadókat a jelenség leírására.
Az alábbi táblázat azt szemlélteti, hogy a különböző típusokat mely helyszíneken hallották,
tapasztalták leggyakrabban. A teljesség igénye nélkül a legfontosabb elemeket emeltem csak ki
főképp az ismétlődő válaszmintázatok miatt, néhány érdekesebb választ pedig idézőjelbe
tettem.
4. táblázat: Kérdéstípusok és az előfordulási helyek
Szám/ismeri
Hol hallotta?/gyakori előfordulási helyek
étterem, bolt, pékség, non-stop, „személyesebb hangnem,
8
Mit adok?
lazább stílus”
étterem, non-stop, pékség, piac, vásár, pult,
19
Oda mit adok?
„szórakozóhelyen, tömegben, csapostól”
9
pékség, húspult, útbaigazítás
Oda?
bolt, piac, pékség, vendéglátóhely, „szinte minden olyan
50
Mit adhatok?
helyen, ahol kiszolgálnak”
vendéglátóhely, bolt, pékség, „ugyanaz, mint az előző,
Mit
szabad
38
csak udvariasabb”
adnom?
Típus
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Mit hozok?
Mit hozhatok?
Mit
szabad
hoznom?

6
45

Segíthetek?

48

Parancsoljon!

41

Parancsolj

29

28

étterem, „harmadosztályú csehóban, nagyon ritka”
kávézó, étterem, „ugyanaz, mint a Mit szabad adnom?”
„ugyanaz, mint az előző, csak udvariasabb”,
„régimódibb”
étterem, kávézó, recepció, vevőszolgálat, recepció,
„minden jellegű boltban”, patika
bolt, étterem, büfé, „taszító, pökhendi, általában zavart
okoz”
étterem, büfé, „ugyanaz, mint az előző, csak tegezés”,
„fiatal eladók, fiatal vásárlóktól”; „idősebbektől
fiatalabbaknak”

Általánosságban megfogalmazható, hogy sok átfedés figyelhető meg, ezek főként a
helyszínekre és a nyelvi formákra vonatkoznak. Legismertebb, leggyakoribb helyszínek a
boltok (élelmiszer- és ruházati boltok), valamint a vendéglátóhelyek (étterem, büfé). A nyelvi
formák alkalmazása tekintetében pedig több hasonló mintázatot, párhuzamot fedeztem fel:
(1) Mit adhatok? → Mit szabad adnom?
(2) Mit hozhatok? → Mit szabad hoznom?
(3) Mit adhatok? → Mit hozhatok?
(4) Mit szabad adnom? → Mit szabad hoznom?
(5) Parancsoljon! → Parancsolj!
Az első két pár (1, 2) esetében a válaszadók (11 és 12 alany) azt fogalmazták meg, hogy a két
forma majdnem ugyanaz, azonban a Mit szabad adnom/hoznom? még udvariasabb (a „szabad”
miatt), esetleg „régimódibb” (2-2 válasz).
Ugyanazon grammatikai forma (3) miatt (feltételes mód) a résztvevők (4 alany) szintén
hasonlóságot fedeztek fel a Mit adhatok/hozhatok? típusú kérdések között. Ugyancsak a nyelvi
forma miatt vélték megegyezőnek (8 alany) a Mit szabad adnom/hoznom? (4) kérdéseket
udvariasság tekintetében. Ezek csekély számok az 50 résztvevőhöz képest, mindenesetre
említésre méltóak, elképzelhető, hogy nagyobb mintában szignifikánsabb különbségek
bukkannának elő.
Nem meglepő módon a Parancsolj! és a Parancsoljon! (5) esetében egyértelműen a tegezés és
a magázás különbségére tértek ki a tesztalanyok, mintegy 18 fő, illetve néhányan kiemelték azt
is, hogy fiatal eladóktól hallani gyakrabban (7 fő), nyilvánvalóan ez is összefüggésben van a
tegezéssel.
Egy érdekes és egyben izgalmas jelenségre is felhívnám továbbá a figyelmet, melyre az
értelmező teszt világított rá, egy potenciális forduló példájával szemléltetve:
E: Mit adhatok?
V: Kérek egy kólát!/Egy kólát!/Lesz egy kóla!/./*Adjon egy kólát!
2000 megnyilatkozást tartalmazó korpuszomban egyetlen olyan példát sem figyeltem meg,
melyben a kérést a következőképpen fogalmazta volna meg egy vásárló: adjon egy…(*), annak
ellenére, hogy a performatív ige ugyanaz lenne a kérdésben és a válaszban is! Míg ugyanez a
gondolat felmerül a kérdésperformancia esetében, egy-egy kivételtől eltekintve nem hangzik el
olyan kérdés: Mit kér? Úgy gondolom, hogy a magyarázat abban rejlik, hogy mit tekintünk,
ismerünk konvencionális kérdésformának, ez pedig a Mit adhatok? és nem a Mit kér?
E: *Mit kér?
V: Kérek egy kólát!
Mégis érdemes erre az aszimmetrikus jelenségre kitérni (Mit adhatok? – Kérek egy…), mivel
ez alapja lehet egy kontrasztív jellegű, több nyelvet bevonó kutatásnak a későbbiekben, mely
épp ezt a „disszonanciát” vizsgálná: vajon egybeesik-e, és ha igen, mely nyelvek esetében a
kérdésben és a válaszban szereplő performatív ige.
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4.3 Egyéb kérdéstípusok
Nagyon sok érdekes választ kaptam kiegészítésként, hogy az értelmező teszt kitöltői milyen
egyéb, a kérdőívben nem előforduló kérdéseket hallottak már intézményi, konvencionális
szituációkban. Néhányat kiemelve közülük:
5. táblázat: Egyéb kérdéstípusok
Típus
Leírás
Mit szeretnétek vacsorázni?
Mit kérsz? Kértél már?
Önnek mi lesz?
Ott mi lesz?
Fogászaton asszisztens kérdezi.
Oda mi lesz? (2)
Köszönés nélkül, vasárnapi menüzős helyen.
Mit parancsol?/Mivel szolgálhatok?
Menü lesz?
Menüzős étteremben ebédidőben kérdezik
gyakran. Nem valami udvarias, még akkor
sem, ha valóban menüzni jöttünk.
Te mit ennél ma?
Menüzős helyen, fiatal pincérnőtől
Tessék? Tessék! (7)
Boltban, pékségben, élelmiszerbolt pultjánál;
a Parancsolj kicsit enyhébb változataként.
Mondjad!
Egy gyorsbüfében (McDonald's) egy fiatal
pultos srác így kérdezte a sorban állókat
(korabelieket).
Bocs, hozzák már?
Ezt menüzős helyen kérdezték, mikor
leültünk.
Csak ketten lesznek? Ebédelni?
Egyszer felkaptam a fejem egy ilyen
kérdésre, az egyik kedvenc éttermemben az
egyik fiatal pincér mindenkit így fogadott,
aki belépett.
Sikerült választani?
Étteremben.
Miben segíthetek?
Gyógyszertárban.
Mit szabad?
Igen?/! (Segíthetek? helyett)
Bankkártya vagy készpénz? Dm/Spar
kártyája van? (Nem kérdés, de felejthetetlen:
amikor megkérdeztem egy gíroszostól, hogy
lehet-e kártyával fizetni, csak ennyit
válaszolt: készpénz vagy elsétál.
Jöhetnek a főételek? Számolunk, uram?
Pincértől.
Csekkesek leszünk?
Taxis az utasnak, fizetés előtt, mikor az
csekkel akar fizetni.
A példák igen változatosak, néhány válaszadó a megnyilatkozás elhangzásának aktuális
szituatív kontextusára is részletesen reflektált, mely által nagyobb rálátást kaphatunk az adott
helyzetre (menüzős étterem, ebédidő, fiatal pincér stb.).
Összesen 7 ember említette a Tessék! típusú „kérdést”, melynek kommunikációs ereje – ahogy
a „Lesz egy kóla!” típusú kérésnél – felszólítás. Ez is egy aszimmetrikus jelenség, melyre több
példát is találhatunk a kérdőívben, ilyen még a Parancsoljon!/Parancsolj!; az Igen?/! és a
Mondjad! is.
Azonban a kor és a nem kapcsán nem találtam összefüggéseket sem az általam felsorolt 11
kérdéstípus véleményezésénél, sem az egyéni válaszok megadásánál, bár az megállapítható,
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hogy a fiatalabb kitöltők jobban ismerik, gyakrabban hallották az Oda mit adok? formát, ezen
belül is, a 27–30 év közötti hölgyek (10 fő), míg a hasonló Oda? kérdést mindössze kilenc fő
ismerte (4 nő, 5 férfi).
Az egyéb kérdéstípusok meghatározásához 18 válasz érkezett, ebből 7 résztvevő 30 éven aluli
volt, 6 fő 30, 5 fő 40 év feletti. Ám e válaszok közül szintén csak néhány példát lehet említeni
arra, hogy előfeltevéseim egybeestek azzal, mely formákat hallották fiatalabb, 30 év alatti
személyek. A Mondjad! kérdést 30 éves nő figyelte meg, az Ott mi lesz? formát egy 32 éves
hölgy, míg a Jöhetnek a főételek?/Számolunk, uram? kérdéseket egy 28 éves férfi adta meg.
Viszont például a Menü lesz? változatot egy 41 éves férfi írta le, a Bocs, hozzák már? kérdést
egy 37 éves hölgynek tették fel egy „menüzős” helyen, pedig ez utóbbi két esetben is fiatalabb
adatközlőkre számítottam.
Fontos továbbá azt is megjegyezni, hogy a fentebbi táblázatban szereplő adatok a Tessék!-et
leszámítva egyedi jelenségek lehetnek, szintén nem általánosítható gyakoriságuk,
helyspecifikusnak minősülnek. Ám úgy vélem, további kutatási iránynak megfelelne az, hogy
a kérőívet még több résztvevő bevonásával, nagyobb mintán is teszteljem, ezáltal nem csak új
kérdéstípusok feltárására nyílna lehetőség, hanem akár valóban gyakori példákat is leírhatnék.
5. Következtetések, összefoglaló gondolatok
Kutatásom e szeletében arra tettem kísérletet, hogy a kérés beszédaktusát a társalgáselemzés
keretében elemezzem, valamint bemutassam azt az online kérdőívet, melyet 50 fő töltött ki, és
melynek célja a kérést megelőző gyakori kérdéstípusok feltárása volt konvencionális
szituációkban.
Az értelmező tesztet azon előfeltevés alapján állítottam össze, hogy elengedhetetlen annak
feltárása, milyen kérdés előzi meg egy fordulóban a kérés performálását, hiszen a résztvevők
együttműködése, az interakció szabályainak felismerése és használata elengedhetetlen ahhoz,
hogy a társalgás sikeres legyen, azaz újra létrejöhessen – ezt mutatja meg a mozibüfés társalgás
forgatókönyve.
Amiatt is lényeges volt feltárni a különböző gyakori kérdéstípusokat, mivel ezek alapján egy
mintázat is kirajzolódik a között, hogy a kérdések és a válaszok nyelvi formája hogyan
realizálódik, esetleg egybeesik-e a performatív ige a kérdés és a válasz megfogalmazása során.
Ezzel kapcsolatban nem találtam összefüggést, tekintve, hogy a leggyakoribb kérdéstípus a Mit
adhatok?, azonban 2000 kérési megnyilatkozást tartalmazó korpuszomban nincs olyan
kéréstípus vagy stratégia, mely a kérést az „ad” performatív ige változataival (adjon/adhatna
egy… stb.) fejezné ki.
Nincs továbbá összefüggés a között sem, hogy mit tartanak gyakorinak (Mit adhatok?) és mit
minősítenek a legudvariasabbnak (Mit szabad hoznom/adnom?) a résztvevők, úgy vélem, ez is
arra utal, hogy a beszélők potenciális motiváció felett áll a konvenció, a társalgás hatékony
levezetésének igénye.
A téma további kutatásokat is érdemel, például kiegészítőteszt létrehozásával az itt talált
leggyakoribb kérdésekhez (discourse completion task DCT), melynek célja az lenne, hogy az
értelmezők maguk válaszolják meg a kérdéseket, a vendéglátás területén belül különböző
kontextusokba ágyazva azokat.
Célom egy olyan komplex ábrázolási mód megalkotása, melyben a társalgás több tényezőjére
reflektálni lehet (séma, típus, körülmények), hogy a magyar nyelvben, e speciális környezetben
előforduló kéréseket mélyebb analízis alá lehessen helyezni.
Köszönetnyilvánítás
A kutatás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3-III-PTE-306 kódszámú Új
Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.
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ALKOHOLBETEGEK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSA
FIZIOTERÁPIÁS ESZKÖZÖKKEL
Dózsa Gréta
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék, Ápolás és betegellátás
alapszak – gyógytornász szakirány, dozgrea97@freemail.hu
Petrika Hajnalka
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Rehabilitációs Osztály, gyógytornász,
aktanyah18@gmail.com
Absztrakt
Hazai és nemzetközi szinten az alkoholbetegség és annak szomatikus, mentális szövődményei
az utóbbi években megszaporodtak. Az alkoholizmus a mozgásszervrendszert is érinti, így
ezeknek a betegeknek a fizioterápiás vizsgálata és fejlesztése szükségszerű. Célunk az
alkoholfüggőséggel küzdő betegek mozgásszervi állapotfelmérése és egy általános
tornaprogram hatékonysági vizsgálata.
A DE Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Addiktológia részlegén végeztük kutatásunkat 2017
szeptember és 2018 november között. Célcsoportunk az intézetbe bekerülő alkoholfüggőséggel
diagnosztizált betegek. Fizikális tesztekkel felmértük a résztvevők állóképességét, egyensúlyát
és izomerejét. A mért paraméterek normál értéke az átlag populációt tekintve: akaratlagos apnoe
(AA): 60 mp, négyütemű fekvőtámasz (NF): 24-32db/p, Functional Reach teszt (FR): 3538cm, nehezített Romberg teszt (NR): 30mp, guggolás (G): 18-26db/p, felülés (FÜ): 30-40db/p,
fekvőtámasz (FT): 20-30db/p. Heti háromszor 30 perces tornát végeztünk, amelynek hatását 12
hét után mértünk le. A vizsgált időszakban 34 főt mértünk fel, melyből 23 fő eredményét tudtuk
értékelni (ffi: 15 fő, életkor=47,62±11,77; nő: 8 fő, életkor=46,37±12,26). Az állóképességük,
egyensúlyuk elmaradt a fiziológiás értékektől mindkét nemnél, AA (52,33±5,43), NF
(13,86±4,55), FR (22,52±6,31), NR (jobb:14,03±20,20; bal:11,73±20,74). Az izomerejük az
alábbi átlagok szerint alakultak, G (30,83±5,98), FÜ (33,14±8,53), FT (15,74±6,58). A
tornaprogram hatására javulást tapasztaltunk mindhárom képesség tekintetében. AA (p=0,444);
NF (p=0,003); FR (p=0,005); NR jobb (p=0,140); NR bal (p=0,008); G (p=0,001); FÜ
(p=0,907); FT (p=0,001). Az állóképességi eredmények a tornaprogram után is átlag alattiak,
AA (56,80±5,13); NF (17,73±5,17).
Következtetésként elmondhatjuk, hogy az alkoholizmusban szenvedő betegek
egészségkárosodása jelentős. Mindhárom képesség tekintetében elmaradás tapasztalható, de a
torna hatására javuló tendenciát mutattak. Mivel az állóképességi eredmények 12 hét után is
elmaradnak a fiziológiás értékektől, érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni e képesség
fejlesztésére.
Kulcsszavak: rehabilitáció, pszichiátria, egészségfejlesztés, fizioterápia
1. Bevezetés
1.1. Alkoholizmussal járó globális problémák
Hazai és nemzetközi szinten is az alkoholbetegség és annak szomatikus, mentális
szövődményei az utóbbi évtizedekben megszaporodtak. Egyre nagyobb hangsúlyt nyer a beteg
szakszerű vizsgálata, a korszerű gyógykezelése és a beteg vezetése. Az alkoholizmus a
mozgásszervrendszert, a fizikai aktivitást is nagymértékben befolyásolja, így ezeknek a
betegeknek a fizioterápiás vizsgálata, követése és fejlesztése is szükségszerű.
Egy közlemény szerint a fejlődő civilizáció által generált betegségekben és az ezekből
keletkező mentális zavarban szenvedők száma egyre csak nő és ezeknek a betegségeknek a
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veszélyét a világ nagy részén tapasztalható morális-szociális-gazdasági válság hordozza
magában és károsító hatással vannak az ember pszichés állapotára. (Andrejkovics 2013).
A túlzott alkohol fogyasztása talán a legjelentősebb problémákat okozza egyéni és társadalmi
szinten is. Köztudott, hogy a hosszan tartó vagy akár az alkalmi nagyivás is már számottevő
kockázatot jelent különböző egészségproblémák kialakulásában, ilyen a májcirrozis, stroke,
daganatos megbetegedések, születési rendellenességek, neuropathia, osteoporosis, gyulladásos
megbetegedések és a krónikus alkoholos miopathia. Egy európai kutatásban az Európai
Lakossági Egészségügyi Felmérése szerint 2014-ben az alkoholfogyasztás gyakoriságára és az
egyes alkalmakkor elfogyasztott mennyiségekre kérdeztek rá. A lakosság által bevallott értékek
alapján négy kategóriába sorolták az embereket: nagyivó, mértékletes alkoholfogyasztó,
alkoholt ritkán fogyasztó és alkoholt nem fogyasztó. A kutatás kiemeli, hogy az önbevalláson
alapuló adatok nem teljesen tükrözhetik a valóságot, mivel sokan szégyellhetik a tényleges
fogyasztásukat, még akkor is, ha a személyük nem derül ki a kérdőívből és inkább kisebb
mennyiségről számolnak be.
Leginkább a 35-64 éves korosztályt érinti az alkoholprobléma, aminek a hátránya, hogy ez a
csoport tartalmazza az aktívan, már a szakmájában jártas lakosságot és ha az alkoholizmus
miatti korlátozottság érinti ezt a réteget az a munkaerőpiacon is jelentős károkat idéz elő.
Összességében a teljes felnőtt lakosság 5,4%-a sorolható a nagyivók közé megadott válaszok
alapján. Ez sajnos emelkedést jelent a 2009-ben becsült 4,6%-os arányhoz képest, tehát 5 év
alatt több mint 6,5 millió embert jelent csak Európában. Tehát kiemelt fontossággal bír ezeknek
a betegeknek a hatékony rehabilitációja, ugyanis ez a betegség kihat az egyének fizikális és
mentális állapotára, szociális helyzetére és még a világ munkaerőpiacának a működésében is
jelentős károkat tud okozni. (Európai Lakossági Felmérés 2014)
Az alkohol hatásai biológiai és egészségtudományi területeken kutatók körében népszerű téma.
A kismértékű alkoholfogyasztásnak sok jótékony hatását tudjuk megemlíteni: fertőtlenítő
hatása, immunerősítés és hozzájárul az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Ezzel
szemben a mértéktelen hosszas alkoholfogyasztás egészségkárosító hatása jelentős, mely
fizioterápiás szempontból is fontos
Ezt bizonyítja Környey és Kassai-Farkas (1977) által leírtak mely azt mondja ki, hogy az
alkoholfüggők nagy részére nem jellemző a súlyos függőség jelei, hanem elsősorban fizikális
panaszokkal rendelkeznek, mint magasvérnyomás, izomerő csökkenés, lábikragörcs illetve
hozzátársulhatnak egyes pszichés zavarok például: feledékenység, alvászavar, idegesség, rossz
hangulat.
Az alkoholfehérjebontó hatása az izomrendszerre is kihat. Mivel az izom nagy része fehérje a
hosszantartó, mértéktelen alkoholfogyasztás miatt ennek a mennyisége is csökken. Ha az
izomsejtek pusztulásnak indulnak, azt nevezzük izom atrofizációnak. Az izom atrofizációja az
izomerő csökkenéséhez vezet, mely az egyénnél egy úgynevezett immobilizációs állapotot idéz
elő. A hosszantartó, mozgásszegény életmód az állóképesség romlásához vezet, ami a szervezet
oxigén ellátottságát csökkenti, ezáltal ezek a betegek fáradékonyabbak lesznek és tovább
fokozza az immobilizációt. Ráadásul ez az állapot különböző gyulladásos folyamatokat
indítanak el, melyek még tovább rontják a beteg állapotát. Mind ezek mellett súlyosbító tényező
lehet a megnövekedett hasi zsír mennyisége, mely nehezíti az egyén mozgását és nagyobb
eséllyel alakul ki a metabolikus szindróma, amelyből már a cukorbetegség is kialakulhat. Ez a
komplex betegség együttes fizikálisan és mentálisan is megnehezíthetik a beteg életét,
szomatopszichés, majd pszichoszomatikus tüneteket produkálnak (Otto, 1959). Ezeknek a
tünetekre a hatására tovább növekedhet az eddigi alkoholfogyasztásukat. (Omer, 2007) Nekünk,
gyógytornászoknak is fontos szerepünk van ennek az ördögi körből való kiszakításból a fizikai
aktivitás által.

316

1.2. Mozgásterápia helye az addiktológiai rehabilitációban
1.2.1. Egészséges életmód
A WHO szerint „az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét
állapota”. Az egészséget több tényező befolyásolja: az egészséges táplálkozás, stressz
elkerülése és/vagy megfelelő kezelése, a rendszeres fizikai aktivitás, a káros szenvedélyek
elhagyása illetve a testi és lelki egyensúly. Ezen tényezők együttesének meglétekor
beszélhetünk egészséges életmódról. A testmozgás jótékonyan hat a szervezetre amellett, hogy
növeli a teljesítőképességet és csökkenti a testtömeget, remek feszültség levezető tevékenység
is, ezáltal segít megteremteni a testi - szellemi egyensúlyt. (Aszmann 2003) Az alkoholbetegek
körében pedig kiemelt fontosságú ennek a harmónikus állapotnak a megteremtése.
1.2.2. Alkoholizmus
Az alkohol az egész testben szövet specifikusan változásokat okozz a fehérje-anyagcserében. A
mértéktelen alkoholfogyasztás növeli a nitrogénkiürülést, illetve ezzel együtt csökkenti a szövet
tömegét. Még az alkohol egyszeri nagyobb dózisa is fokozza a nitrogénkiürülését. A vázizom
fehérje szintjének csökkenése (krónikus alkoholos myopathia) az alkohollal kapcsolatos
számos mellékhatás egyikének számít. Sok más betegség, illetve szöveti rendellenesség van,
amelyek teljes mértékben az egyes fehérjék vagy szövetproteinek csoportjainak etanol által
kiváltott változásai miatt következnek, ilyen a máj fokozott kollagén cirózisa, miozin szint
csökkenése, a kardiomiopátia, és a csontritkulás.
A Nutrition (1999) című könyvben írtak is az alkohol okozta hatások vizsgálatáról. Az etanol a
fehérje-anyagcseréjének diszfunkcióját feltehetően az összes szerv- és szövetrendszerben
okozza. A túlzott májbetegségben szenvedő alkoholosták klinikai vizsgálatai szerint az izmok
tömege alacsonyabb szinten van. Az alkoholfogyasztók körében végzett fehérjeforgalommal
kapcsolatos tanulmányok zavarótényezőként hat az eltérő táplálkozási szokások,
hiányosságoknak, vagy a túlzott szervi zavarok. Tehát az alkoholnak a fehérje-anyagcserére
gyakorolt hatásainak a legmegbízhatóbb adatai állatkísérletekből származnak, ahol az adagolási
rend táplálkozási elemei szigorúan ellenőrizhetők. Ezek a vizsgálatok azt mutatják, hogy mind
krónikusan, mind pedig akut módon az alkohol a vázizmok szintézisében, valamint a bőrben, a
csontban csökkenést okoz. Az állatkísérletek megmutatják, hogy a vizeletürítés fokozódását és
a vázizmok fehérje szintjének csökkenését. A vázizomzat-fehérje-anyagcserében bekövetkező
változások súlyos hatást gyakorolnak az egész test fiziológiájára, a szervekben, például a
szívben jelen levő fehérjeforgalomban bekövetkező változásoknak fontos következményei
vannak a szív-érrendszeri funkciók és a morbiditás szempontjából. (Nutrition, 1999)
1.2.3. Fizikai aktivitás jótékony hatásai a mentális állapotra
Számtalan kutatási eredmény bizonyítja, hogy a testmozgás pozitív változásokat eredményez
az egyén mentális állapotában (Paluska, 2000). Hormonális szinten ez azzal magyarázható,
hogy a rendszeres sport csökkenti a stresszt, javítja az alvást és növeli az endorfin (a szervezet
természetes fájdalomcsillapítója) termelését. Ezek hatására nő a szerotoninszint, ami egy agyi
neurontranszmitter, melynek fontos szerepe van az egyén hangulatának kialakításában, a
szorongás csökkentésében, szexuális izgatottság növelésében. Emellett az endorfin relaxálja az
izmokat, különösen javítja azok vérellátását, így funkcionálisan hatékonyabban tudnak
működni. (Anderson, 2013)
A World Organization Health 2018-as közleménye szerint a 18-65 éves korosztálynak legalább
150 percig közepes intenzitású fizikai aktivitást kellene végeznie hetente, vagy legalább 75
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percig magas intenzitású fizikai aktivitást, vagy a közepes és a magas intenzitású tevékenységek
egyenlő arányú kompinációját kombinációját.
Az izom-erősítő tgyakorlatokat a nagyobb izomcsoportok bevonásával kell elvégezni heti 2
vagy több napon.
Több kutatás is bizonyítja, hogy a rendszeres fizikai aktivitást végzők jobb egészségügyi
eredményt mutatnak, például jobb általános és egészséggel kapcsolatos életminőséget, jobb
funkcionális kapacitást és jobb hangulatállapotokat. A vizsgálatoknak számos vonatkozása van
a klinikai gyakorlatban és több területen végzendő kutatásokat von maga után. További kutatási
eredmények is arra engednek következtetni, hogy a pozitív viselkedés nem csak az élettartam
meghosszabbítását, hanem a későbbi életben való mobilitást és függetlenség elvesztésének
kockázatát is csökkenti. (Kenneth 2006).
1.2.4. Bio-pszicho-szociális- modell
Ma már egy elterjedt és elfogadott szemléletmód a betegségek megértésének és kezelésének
Engel által 1977-ben megfogalmazott. Ez az újfajta szemlélet túl mutatott az eddigi tudományos
világban elfogadott biomedikális modellen. Engel szerint a komplex betegségek nem egy okra
vezethető vissza, mint ahogy akkor az egészségügyben gondolták. A modell elfogadása a
medicinán belül nem volt se gyors, se egyszerű. Ahogy a mai modern tudományos
módszerekkel egyre objektívebben mérhetőek a magatartási folyamatok élettani és biokémiai
hatásai, de mindez által a mai orvostudomány is egyre inkább belátja a hagyományos
biomedikális modell korlátait. A biopszichoszociális szemlélet a ,,betegségek kialakulásának
minden biológiai, pszichológiai és szociális tényezőjének átfogó figyelembevételét jelenti”
(Andrejkovics 2013). Ennek a modellnek az újszerűsége abból ered, hogy egyszerre több
tényezőt együttesen és komplexen veszi figyelembe, amelyek kölcsönhatásban állnak
egymással. Ráadásul a testi és lelki zavarok kialakulásának megértéséhez is jelentősen
hozzásegíti az egészségtudományt.
1.2.5. Minnesota-modell
A Minnesota-modell az alkoholisták rehabilitációjának talán a lehető legsikeresebb módja,
ugyanis nemzetközi tanulmányok szerint a program 70%-os hatékonysággal működik. Ez a
modell
egy
absztinencia-orientált,
átfogó,
professzionális
megközelítése
a
szenvedélybetegségek kezelésére. A programot 1949-ben Minnesotában Hazelden Betty Ford
alapította és azóta is hatékonyan működik világszerte több pszichiátrián is. A Minnesota-modell
az Anonymus Alkoholisták alapelveiből indul ki. Első ilyen alapelvük, hogy az alkoholizmust
elfogadják, mint egy betegséget, melynek a hátterében az érzelmeik kezelésének a zavara áll és
ennek a tünete az alkoholnak a mértéktelen fogyasztása. Illetve a függőséget nem, mint egy
rossz szokásnak vagy egy akarattal legyőzhető állapotnak tekintik, hanem konkrétan
betegségnek titulálják. Ezt a betegnek őszintén be kell ismernie magának és ha ez a beismerés
megtörtént, egy felelősség tudat alakul ki a betegség iránt, amely által a segítséget eltudja
fogadni a kezelő teamtől. Viszont nehézsége ennek az állapotnak, hogy gyógyíthatatlan (mint a
magasvérnyomás vagy cukorbetegség), az egyszer már elvesztett kontrollját nem lehet
visszaszerezni, visszaállítani, csupán csak kezelni lehet és a kiváltó okot, az alkoholt bármilyen
formában elkerülni.(Deviáns Alkohológia, 2010).
Különlegessége a programnak, hogy egy multidiszciplináris team-munkát alkalmaz, Ennél a
programnál nincsen kiemelt fontosságú személy, főnök-beosztott viszony a dolgozók között,
hanem a bio-pszicho-szociális modellt alapul véve az adott területeken dolgozó szakemberek
közösen együtt dolgoznak a beteggel és együtt vezetik végig a kezelésüket. Ez nem csak a
betegnek a gyógyulását teszi hatékonyabbá, hanem az ott dolgozó emberek munkáját is. Azt

318

viszont a betegeknek sem szabad elfelejteniük, hogy nem a stábtagok gyógyítják meg őket,
hanem az alkoholisták dolgoznak saját gyógyulásukért, a program és a szakemberek ezekhez
csak az eszközt és a segítséget biztosítja, egyszerűen megfogalmazva, a stábtagok a személyi
edzők az edzőteremben a betegek meg a formálódni vágyók. A programban nincsenek
,,kötelező” elemek, mert a rehabilitáció sem kötelező a betegeknek, de ha vállalja, akkor az
egészet vállalnia kell. Másodsorban nagyon fontos része a programnak az úgynevezett
sajátélményű segítők, akik már elvégezték ezt a folyamatot és a saját bőrükön tapasztalták meg
a leszokás nehézségeit és próbákat, ugyanis az AA alapelvei között szerepel, hogy 2
függőséggel rendelkező egyén beszélgetése a gyógyulás egyik leghatékonyabb formája ennél
az állapotnál. A modell egyik fontos eleme a 12 lépéses spirituális felépülési program alapelvei.
Magában foglalja az intenzív csoportterápiákat, előadásokat, pszichoterápiát, gyűlésekre való
járást, a módszerek elsajátítását és alkalmazását, a kiadott irodalmak elolvasását, filmek
megnézését majd megfogalmazását, illetve a rendszeres testmozgást. A program kezdeti ideje
alatt a beteg a kórházba, klinikára befekszik és ott tölti ezt az időt, tehát kórházi értelemben
fekvőbetegnek számít. Az alkohol komplex fizikális állapotot károsító hatása mellett, emiatt is
fontos a fizikai aktivitás, mert fekvő betegekként fognak az osztályon maradni és a további
állapotromlást el kell kerülni, illetve azon javítani.
A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Felnőtt Pszihiátriai Osztályának
Addiktológiai Részlegén is működik ez a program. Az intézetben működő specifikusan
alkoholizmusban szenvedőkre adaptált program egyediségét az adja, hogy Minnesota-modellt
alkalmazásán túl, azonban vannak olyan pontok amik nagyobb hangsúlyt kapnak. Ilyen például
a fizikai aktivitás, tehát a betegek fizikai állapotának a fejlesztése, amelyet gyógytornász végez
és a spirituális terápia, amelyet egy lelkész vezet. Magyarországon egyedül itt működik
gyógytornásszal, azaz szakember által vezetve a fizikális program. Sok máshol leginkább csak
a tornaterem áll rendelkezésre és alkalmanként egyes sportág edzői, mozgásprogram vezetők
tartanak edzéseket, de a mozgással kapcsolatos tudás egy gyógytornásznál sokkal
professzionálisabb, többrétű és hatékonyabb, mivel ismeri a test biomechanikáját, működését,
az egyes elváltozások kontraindikációit, kezelésének a menetét és tudja, hogy ezeket hogyan
építsen fel megfelelően egy hatékony mozgásprogramot a betegekre adaptálva.
1.2.6. Az alkohol hatásai a fizikális állapotokra
1.2.6.1. Állóképesség:
Alkoholizmus, illetve az ezzel járó immobilizáció és proteolízis hatására a szív-, tüdő-és
érrendszer állapota is jelentős károkat szenved (Dittmer, 1993). A szív- és érrendszeri
szövődményei közé tartozik a megnövekedett szívfrekvencia, a csökkent pulzus térfogat, a
magas vérnyomás és a mélyvénás trombózis kialakulása. Ez több súlyos betegségnek a
kockázati tényezője lehet, mely a beteg korai halálához vezet. Összességében csökkeni fog a
szervezet oxigén ellátottsága, a szervek vérellátása, amely a belsőszerveken túl szintén érinti az
izmokat.
1.2.6.2. Egyensúly
Az egyensúly egy általános megfogalmazása a dinamikus testtartásra az előre esés
megelőzésére. Ez összefügg a testre ható tehetetlenségi erőkkel és az egyes tesztrészek
tehetetlenségével. Ez is egy kihagyhatatlan komponens az egyén fiziológiás mozgásához,
ugyanis ha ez a rendszer nem megfelelően működik további károkat is előtud idézni, mint
például izomdiszbalanszokat, ami további egyensúly zavarokat eredményeznek.
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1.2.6.3. Izomerő
Az izomszövet elengedhetetlen a mindennapi élethez, mozgáshoz. Mivel az ember is egy zárt
rendszer és ha valamely szervünk, szövetünk zavart szenved akkor hosszabb vagy akár
rövidebb távon is további más területeket érinthet, amelynek a funkciója szintén csökkenni fog
és további károkat okoz. Az alkohol fehérjebontó hatásának révén az izomtömeget jelentősen
csökkenti, melynek következtében az izomerő is csökkeni fog. (Kristen, 2003)
Az izomerő csökkenésével az adott izomcsoport a funkcióját nem tudja megfelelően ellátni,
erőtlenné válik és a beteg egy mozgásszegény életmódot folytat. Az immobilizáció pedig
tovább fokozza az izmok progresszív atrophizációját, tehát az izomtömeg csökkenése több
ponton is támadottá válik. (Booth, 1973). A kóros alkoholfogyasztás károsíthatja az
izomszövetet a proteolízis miatt , amely a mozgás fiziológiás funkciójának elvesztését
eredményezi (Nutrition, 1999)

1. ábra A fizikai aktivitás által indukált hatások az emberi test fiziológiájára
Forrás: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-59322013000500710
1.3. Célok és hipotézisek
 Feltételezzük, hogy az alkoholizmusban szenvedők mozgásszervi állapota elmarad a
fiziológiás értékektől.
 Feltételezéseink szerint egy általános tornaprogrammal sikerül mozgásszervi
állapotukat fejleszteni.
 Végezetül feltételezzük, hogy egy általános mozgásprogram is elegendő a betegek
fejlesztéséhez, hogy elérjék a fiziológiás értékeket..
 Célunk, hogy az alkoholbetegek fizikális állapotát felmérjük és összehasonlítsuk a
normál értékekkel.
 Célunk, hogy a betegek fizikai állapota a tornaprogramhatására a fiziológiás értékeket
elérjék.

320

 Célunk, hogy a betegek rehabilitációjának megfelelő kiegészítő eleme legyen a
szakemberek által vezetett mozgásterápia.
2. Módszertani áttekintés
2.1.A vizsgálat körülményei
A vizsgálatokat és az azt követő mozgásprogramot a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula
Egyetemi Kórház Felnőtt Pszichiátriai Osztályának Addiktológiai Részlegén végeztük
2017.szeptember és 2018.november közöttl. A kórházzal és a vezető gyógytornásszal való
egyeztetés után témavezetőmmel elkezdtük a munkát.
A mérésekre és a tornaprogramra a kórház pszichiátriai osztályán lévő tornatermében került sor,
12 héten át, hetente 3 alkalommal. A vizsgált időszak alatt 4 csoporton történtek a felmérések,
egyszerre 10-12 beteg került be a csoportba és a teljes rehabilitációs program végezete után
érkezett a következő csoport. Az első alkalommal a Minnesota Program résztvevőivel
személyes találkozó alkalmával tájékoztattuk a program céljáról és menetéről, majd a
felmérését elvégeztük. A következő alkalommal elkezdődött az intervenciós tornaprogram. A
tornaprogram előtt és után hagyományos fizikális vizsgálatot végeztünk.
2.2. Célcsoport bemutatása
Vizsgálatunk célcsoportját alkoholfüggőséggel diagnosztizált betegek (BNO Z7210). alkották,
összesen 34 fő (8 nő, 26 férfi). Beválasztási kritériumnak felelt meg a rehabilitációs programba
való bekerülés és kizárási volt ha nem jelent meg a tornaprogramon. A résztvevők száma
összesen 23 főre csökkent a program szabályzatának megszegése miatt.
2.3. Alkalmazott módszerek
2.3.1. Hagyományos mozgásvizsgálat
A vizsgálati lapunkon (2.melléklet) feltüntetett mozgásvizsgálatok fiziológiás értékének
meghatározásakor figyelembe vettük a nemet, az életkort és az átlag populációhoz mért normál
értékekhez hasonlítottuk.
Akaratlagos Apnoe: Akaratlagosan bent tartott levegő visszatartásának idejét mértük le.
A beteg kényelmes ülőhelyzetben elhelyezkedik, hosszan kiengedi a levegőt, majd a kilégzési
végponton mély levegőt vesz. A levegőt bent tartja, miközben fogja az orrát. tFiziológiás érték
60 másodperc (Barnai, 2007)
Négyütemű fekvőtámasz: A beteg állóhelyzetből indulva terpeszbe ugrik és guggolásba
helyezkedik el, innen vagy hagyományos módon páros lábbal hátra ugrik nyújtott támasztó
helyzetbe vagy a guggoló helyzetből kézzel előre megy nyújtott támasztó tartásba és onnan
vissza guggolásba és terpeszbe felugranak. A tesztet 1 percig mértük és a megtett darabszámot
figyeltük meg. Fiziológiás értékek: nők 24 db/perc, férfiak: 32 db/perc (Mackenzie B., 2005)
Functional Reach teszt: A beteg mellkas magasságig nyújtott egyenes karral dől előre,
miközben csípőből nem hajlít és a sarka sem emelkedik el. Fiziológiás érték nőknél 35 cm,
férfiaknál 38 cm (Duncan, 1992).
Nehezített Romberg teszt: A betegek állóhelyzetben helyezkednek el és az egyik láb
lábujjai elé helyezi a másik láb sarkát, a két lábfej párhuzamos. Két karjukat nyújtva, mellkas
magasságba emelik, tenyerei felfele néznek és a szemüket becsukják. Fiziológiás értéke 30
másodperc. (Andrej, 2010)
Guggolás: A beteg széles terpeszben elhelyezkedik, a törzsét megtartva hajlítja a térdét
legalább 90 fokig. Ügyelnie kell arra, hogy a sarka lent maradjon és a térde ne menjen a lábujj
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vonala elé. Fiziológiás értéke nőknél átlagosan 18 db/perc, férfiaknál 26 db/perc (Australian
College of Sport & Fitness, 2013).
Felülés: A beteg háton fekvésben helyezkedik el, mindkét lábát talpra húzza, medencéjét
hátra billenti, derekát leszorítja és a tarkóra helyezi a kezeit. Ebből a helyzetből megemelkedik
a lapocka alsó csúcsáig és közben a válla, karja nem mozdul el Fiziológiás értékek: nők 30
db/perc, férfiak 40 db/perc (Australian College of Sport & Fitness, 2013).
Fekvőtámasz A kiinduló helyzetet három különböző pozícióban vehették fel. Első a
hagyományos módon, két nyújtott felsővégtagjuk a vállaik alatt helyezkednek el, törzsük
egyenes, a két alsóvégtag nyújtva lábujjhegyen helyezkedik el. A második az előzőhöz hasonló,
azzal a különbséggel, hogy a térdeik a talajon helyezkednek el és a lábszáraikat keresztezik
egymáson. A harmadik opció, pedig az elsőhöz hasonló, de állóhelyzetben történt a bordásfal
megfogásával. Ezekből a kiinduló helyzetekből kellett a testüket leengedniük majd vissza a
kiinduló helyzetbe. Fiziológiás értékek: nőknél 20 db/perc, férfiaknál 30 db/perc (Mackenzie
B., 2001).
2.3.2. Tornaprogram
A tornaprogram során a főbb mozgáselemeket vettük alapul, mint az álóképesség, egyensúly és
az izomerő. Az általános tornaprogram alapelvei közül, amelyeket alkalmaztunk az első a
fokozatosság elve. A legfontosabb az volt, hogy a betegek a gyakorlatok során a legstabilabb
testhelyzetből eljussanak a legkisebb alátámasztási felszínt igénylő testhelyzetig és az egyszerű
gyakorlatoktól az összetettebb, komplexebb gyakorlatig eljutni. A második alapelvünk a
mozgásterápia alatt alkalmazott gyakorlatoknak a biztonságos egymás utáni felépítése. A
gyakorlatok összeállítása a tanulmányok során összegyűjtött és elsajátított ismeretek alapján
történt, főbb gyakorlattípusok, amelyeket alkalmaztunk az izomerősítés, a stretching, az
egyensúly és az állóképességet fejlesztő gyakorlatok voltak, egyenlő arányban szétosztva. Egy
alkalom 30 percet vett igénybe. Az alkalmak 5 perc bemelegítéssel kezdődtek, ahol az egész
testet átmozgattuk és hangsúlyt fektettünk az aznap leginkább igénybe vett testtájra, majd 20
perc volt a fő edzés rész, ahol az aktuális gyakorlattípust végeztük az adott testrészre. Végezetül
5 perc levezetéssel zártuk a tornát, ahol figyeltünk a megfelelő légzésre, az adott izmok
nyújtására és lazítására. Első 3 hétben az izomerősítésre fektettük a hangsúlyt, ahol első héten
az alsóvégtagra végeztük az edzést, második héten a törzsre, harmadik héten pedig a nyakvállöv és felsővégtagi régióra. A következő gyakorlattípus a stretching volt, ahol a cél az előző
hetekben edzett izmokra célzott nyújtásokat alkalmaztunk. A következő hetekben az egyensúlyi
képességet fejlesztő gyakorlatokat végeztünk, ahol elsőnek a statikus majd a dinamikus
egyensúlyozási képességet fejlesztettük. Az utolsó 3 hétben pedig az állóképességet fejlesztő
gyakorlatokat végeztük, amikorra feltételezhetően meg volt a megfelelő erővel és
rugalmassággal rendelkező izomzatunk, amelyet képesek megtartani a hirtelen
helyzetváltoztatások során.
Használtunk eszközöket is a program alatt, mint például a polifóm matracot, softballt,
bordásfalat, súlyzót és egyensúlyozópárnát. Ezeknek a segítségével tudtuk nehezebbé,
komplexebbé tenni a gyakorlatokat vagy éppen könnyíteni.
2.3.3. Alkalmazott statisztikai módszerek
Az adatokat Microsoft Excel 2010 programban rögzítettük manuális adatbevitel segítségével,
ahol az adatokból átlagot és szórást számoltunk. Statisztikai elemzés során a releváns adatok
között a Graphpad Prism7 programmal Wilcoxonnal p-értéket határoztunk meg. A p-érték
szignifikancia szintjét p<0,05-nél határoztuk meg. (Kis szignifikancia szint: p<0,05;*; közepes:
p<0,01; **; magas: p<0,001; ***).
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3. Eredmények
3.1. Állóképességet mérő fizikális tesztek eredményei
Az alkoholizmusban szenvedők állóképesség felmérésére az Akaratlagos Apnoe tesztet és a
Négyütemű fekvőtámaszt választottuk.

2. ábra Az akaratlagos apnoe tesztből kapott átlag értékek összesen (n=23), női (n=8),
férfi (n=15) betegek körében (átlag±SD, *p<0,05).
Forrás: saját archivum
Az akaratlagos apnoet egymás után kétszer mértük fel a betegeknél és a két eredmény átlagát
vettük alapul. A teszt vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a résztvevők állóképessége alacsony
szinten áll, mivel nem érték el a fiziológiás értéket a program előtt és után sem. A felmérésnél
átlagosan összesítettben 52,15±5,43 másodpercet, a nők 47,64±4,98 másodpercet és a férfiak
54,83±5,68 másodpercet teljesítettek. A tornaprogram után szignifikáns javulást tapasztaltunk,
összesítettben 56,80±5,13 másodperc (p=0,444), a nőknél 52,52±3,49 másodperc és a férfiaknál
59,08±5,43 másodperc volt. (2. ábra)

3.ábra Az akaratlagos apnoe tesztből kapott eredmények ábrázolása box and
whiskerssel. A vízszintes piros vonal jelzi a normál értékek határát
Forrás: saját archivum
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A négyütemű fekvőtámasz mérésekor az alkoholistáknál a tornaprogram előtt a résztvevő nem
teljesítették a minimum értéket. A rehabilitáció kezdetekor átlagosan összesen 13,86±4,55
db/percet (p= 0,003), a nők 11,88±2,53 db/percet, a férfiak pedig 15,00±2,53 db/percet
(p=0,019) teljesítettek. A tornaprogram után kisfokú javulás volt tapasztalható az átlag
értékekben, amely az összesítettben 17,73±5,17 db/perc, a nőknél 14,13±3,09 db/perc és a
férfiaknál 19,79±5,06 db/perc volt. Az összesítettben és a férfiaknál is szignifikáns változást
tapasztaltunk (4.ábra).
Az állóképességi teszteknél szignifikáns javulásokat figyelhetünk meg, de a betegek
eredményei a program után sem érték el a normál értékeket.

4. ábra A négyütemű fekvőtámasz tesztből kapott átlag értékek összesen (n=23), női
(n=8), férfi (n=15) betegek körében (átlag±SD, *p<0,05, **p<0,01).
Forrás: saját archivum

5. ábra A Négyütemű fekvőtámasz tesztből kapott eredmények ábrázolása box and
whiskerssel. A vízszintes piros vonal jelzi a nők, a zöld a férfiak normál értékének
határát. *p<0,05.
Forrás: saját archivum
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3.2. Egyensúlyozási képességet mérő fizikális tesztek eredményei
A betegek dinamikus egyensúlyozási képességét a Functional Reach teszttel mértük fel. A
felmérésnél láthatjuk, hogy összesítettben 22,52±6,31 cm-t, a nők 18,63±6,00 cm-t és a férfiak
átlagosan 24,60±5,59 cm-t értek el. A program után javulás volt megfigyelhető, az összesített
értékeknél 27,43±4,63 cm (p=0,005), a nőknél 25,25±4,23 cm (p=0,023) és a férfiaknál
28,60±4,53 cm (p=0,040) egyaránt. A tesztek eredményei szignifikáns változásokat mutattak
mindkét nemnél külön és összesítettben is (6.ábra)

6. ábra A Functional Reach tesztből kapott átlag értékek összesen (n=23), női (n=8), férfi
(n=15) betegek körében (átlag±SD, *p<0,05, **p<0,01).
Forrás: saját archivum

7. ábra A Functional Reach tesztből kapott eredmények ábrázolása box and whiskerssel.
A vízszintes piros vonal jelzi a nők, a zöld a férfiak normál értékének határát. *p<0,05.
Forrás: saját archivum
A statikus egyensúlyozási képességeik felmérését a nehezített Romberg teszttel végeztük külön
a bal és külön a jobb oldalra. Az eredmények eltérést mutattak a két oldalon.
A jobb oldalon az összesített érték 15,06±20,20 másodperc, a nőknél 12,62±20,96 másodperc
és férfiaknál 14,79±20,49 másodperc. A program után javulás volt tapasztalható a jobb oldalon,
az összesítettnél 21,76±25,19 másodpercre, a nőknél 18,87±9,36 másodpercre, a férfiaknál
23,31±30,75 másodpercre nőtt a helyzet megtartásának ideje (8.ábra).
A bal oldalt is megvizsgáltuk a teszttel, ahol szintén elmaradt a program előtti érték a
fiziológiától. A bal oldalon az összesített átlag 12,06±20,73 másodperc, a nőknél 18,54±31,43
másodperc és a férfiaknál 8,09±11,89 másodperc volt. A mozgásterápia hatására szignifikáns
javulást mutattak az eredmények, az összesített eredményé 25,13±21,72 másodpercre, (p=
0,008), a nőké 28,95±16,48 másodpercre, férfiaké 23,10±24,35 másodpercre (p=0,041)
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emelkedtek az átlag értékek. Az ábrán látható, hogy a férfiaknál a program után szimmetria
figyelhető meg bal oldali szignifikanciával, míg a nőknél a bal oldali dominancia megmaradt
(8.ábra).
Az eredményekből láthatjuk, hogy a betegek egyensúlyozási képességei a program hatására
javuló tendenciát mutattak, de a fiziológiás tartományt nem érték el a mozgásprogram utánra
sem.

8. ábra Nehezített Romberg tesztből kapott átlag értékek összesen (n=23) női (n=8),
férfi (n=15) betegek körében (átlag±SD, **p<0,01).
Forrás: saját archivum

9. ábra A Nehezített Romberg tesztből kapott átlag értékek a jobb és bal oldalon a női
(n=8) betegek körében. A vízszintes piros vonal jelzi a normál érték határát.
Forrás: saját archivum
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10. ábra A Nehezített Romberg tesztből kapott átlag értékek a jobb és bal oldalon a férfi
(n=15) betegek körében. A vízszintes piros vonal jelzi a normál érték határát.
Forrás: saját archivum
3.3. Izomerőt mérő fizikális tesztek eredményei
A betegeknél különböző tesztekkel mértük le a felsővégtagi, törzsi és alsóvégtagi izomerejüket.
Az általunk választott tesztek a test dinamikus izomerejét mérte fel.
Felsővégtagjuk izomerejét fekvőtámasszal vizsgáltuk meg a programba való bekerülésükkor.
Az átlag érték az összesen 15,74±6,58 db/perc (p =0,001), nőknél 14,88±7,26 db/perc és a
férfiaknál 16,20±6,41 db/perc szerint alakult (11.ábra).

11. ábra A Fekvőtámasz tesztből kapott átlag értékek összesen (n=23) női (n=8), férfi
(n=15) betegek körében (átlag±SD, ***p<0,001).
Forrás: saját archivum
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12. ábra A Fekvőtámasz tesztből kapott eredmények ábrázolása box and whiskerssel. A
vízszintes piros vonal jelzi a nők, a zöld a férfiak normál értékének határát.
Forrás: saját archivum
Felüléssel mértük fel a hasizomzat erejét, ahol az 1 perc alatt megtett darabszámot figyeltük
meg. A program előtt, az átlag értékek, az összesen 33±8,53 db/perc, nőknél 30±5,85 db/perc
és a férfiaknál 35±9,34 db/perc szerint alakult. A nők a program előtt is elérték átlagosan a
fiziológiás értékeket, míg a férfiak ettől elmaradtak, de a tornaprogram hatására javulás volt
tapasztalható mindkét nemnél. Az átlag értékek, az alábbiak szerint alakultak, összesen
38,00±7,00 db/perc, nőknél 37,00±3,70 db/perc (p=0,009) és a férfiaknál 38,57±8,42 db/perc
(13.ábra).

13. ábra A Felülés tesztből kapott átlag értékek összesen (n=23) női (n=8), férfi (n=15)
betegek körében (átlag±SD, **p<0,01).
Forrás: saját archivum
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14. ábra A Felülés tesztből kapott eredmények ábrázolása box and whiskerssel. A
vízszintes piros vonal jelzi a nők, a zöld a férfiak normál értékének határát.
Forrás: saját archivum
Az alsóvégtag izomerejének állapotának felmérése a szabályos guggolással történt, amelynél
jelentős izomerő csökkenést nem tapasztaltunk, a program előtt is elérték átlagosan az
egészséges szintet. A program előtti átlag értékek az összesítettnél 31±5,98 db/perc, nőknél
28±3,58 db/perc és férfiaknál 32±6,45 db/perc volt. A torna hatására jelentős szignifikáns
javulást figyeltünk meg összesítettben és mindkét nemnél külön-külön. A második felmérésnél
átlag értékek összestettben 38±6,58 db/percre (p=0,001), nőknél 35±5,55 db/percre (p=0,010)
és férfiaknál 39±6,63 db/percre (p=0,007) emelkedett (15.ábra).

15. ábra A Guggolás tesztből kapott átlag értékek összesen (n=23) női (n=8), férfi (n=15)
betegek körében (átlag±SD, **p<0,01; ***p<0,001).
Forrás: saját archivum
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16.ábra A Guggolás tesztből kapott eredmények ábrázolása box and whiskerssel. A
vízszintes piros vonal jelzi a nők, a zöld a férfiak normál értékének határát.
Forrás: saját archivum
4. Megbeszélés
4.1. Állóképességet mérő fizikális tesztek értékelése
A WHO kutatási szerint közvetlen kapcsolat van a túlzott alkoholfogyasztás és a szív- és
érrendszeri betegségek növekvő kockázata között. A légzésfunkciós értékek, jelentős
korrelációt mutatnak az akaratlagos apnoe idejével. A légzés funkciók pedig a kor előre
haladtával, a 20-as életévektől a 80-ig akár 50%-kal is csökkenhet (Barnai, 2007). Átlag értéket
megszabni ennél a tesztnél, amiatt volt, nehéz, mert a légzési funkciót több tényező is
befolyásolja, a tüdőtérfogat, a légzés mechanikája, kémiai faktorok (hypoxaemia, hyrercapnia),
a légzőizmok akaratlan kontrakcióa, pszichológiai faktorok (stressz, motiváció), valamint
külső tényezők (edzés, izomerısítés) (Barnai, 2007). Ezek a faktorok egymással
kölcsönhatásban határozzák meg az AP idő hosszát. Az állóképesség csökkenése pedig a
vizsgálatunkból kiderült, hogy jelentősen érinti ezt a betegség csoportot. Az akaratlagos apnoe
teszt átlag értéke az alkoholizmusban szenvedők körében elmarad a fiziológiástól a program
után. Egy francia kohorosz vizsgálat szerint az alkoholistáknak háromszorosa volt a halálozási
kockázata és átlagosan 12,2 évvel csökkentek az életéveiknek a száma. Szignifikáns
eredményeket kaptak azzal kapcsolatban, hogy a szív- és érrendszeri betegségekkel nagyobb
valószínűséggel kerülnek kórházakba, mint egészséges társaik. A legkevesebb érték, amelyet
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mértünk 30,75 másodperc volt, felmértek 43%-a érte el a fiziológiás értéket, de a résztvevők
nagyobb része továbbra is jelentős kockázatnak van kitéve a kardiovaszkuláris
megbetegedéseknek..
A négyütemű fekvőtámasz eredményeiből látható, hogy ennél a tesztnél is elmaradnak az
egészséges minimum értékektől az intervenció után. (Mackenzie, 2005). Az általános
mozgásterápia alkalmazásával javulást értünk el, amelyet az eredményekből is láthatunk, de a
mért adatok alapján nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az állóképességet fejlesztő
gyakorlatokra a szövődmények megelőzése és a program hatékonyságának javítása érdekében.
4.2. Egyensúlyozási képességet mérő fizikális tesztek értékelése
Az alkoholizmusban szenvedők egyensúlyozási képességével több szakirodalom is foglalkozik,
de mindegyik kimondja, hogy jelentős károsodást szenvednek ezen a téren. Az
egyensúlyozáshoz az idegrendszer épsége, ezen belül leginkább a kisagy megfelelő állapota
szükséges, emellett e képességhez nagyban hozzájárul az izomerőnek az állapota is.
Külön vizsgáltuk a betegek dinamikus egyensúlyozási képességét, amellyel a test
középpontjának a folyamatos eltolódásának a megtartását figyeltük meg, illetve a statikus
egyensúlyozást egy másik teszttel mértünk fel, amellyel az adott helyzet fenntartásának a
képességét vizsgáltuk.
A Functional Reach tesztből láthatjuk, hogy átlagosan az intervenció előtt és után sem érik el a
normál értékeket. A betegek közül senki sem érte el a neméhez tartozó fiziológiás értéket ennél
a tesztnél, de szignifikáns (p<0,05) javulás volt tapasztalható mindkét nemnél külön és
összesítettben is. (Duncan, 1990)
A Nehezített Romberg tesztnél is elmaradnak a normál értékektől az inetrvenció után is a
növekedő eredmények ellenére és megfigyeltük, hogy a férfiaknál szimmetria alakult ki bal
oldali szignifikanciával (p<0,05) és ugyanez az összesített eredményből is látható, míg a nőknél
a bal oldali domancica volt megfigyelhető. Ez a tény azzal magyarázható, hogy az általunk
alkalmazott kérdőívben rákérdeztünk a mozgásszervi betegségekre és átlagosan a nőknek
(62,50%) nagyobb része rendelkezett valamilyen alsóvégtagi diszfunkcióval, mint a férfiak
(40,00%), ezáltal tudott torzítani az egyensúlyozási képességi eredményeken.
4.3. Izomerőt mérő fizikális tesztek értékelése
Több klinikai vizsgálat is kimutatta az alkohol fehérjebontó hatását, (Nutrition, 1999) ezáltal
az izomzat tömeg-és erő csökkenéséhez vezet, amely a szervezet fiziológiás működését
megbonthatja és különböző mozgásszervi betegségek alakulhatnak ki, illetve fokozott
veszélynek vannak kitéve a különböző sérüléseknek is.
A fekvőtámasz eredményeiből megfigyelhetjük, hogy a felsővégtagi izomerejük nem
megfelelő, ezen belül a férfiaké feltételezhetően rosszabb állapotban van, mivel jelentős eltérést
nem mutattak a nők teljesítményétől, illetve a program után csökkenés látható.
A guggolásból kapott adatokból azt láthatjuk, hogy az alkoholisták alsóvégtagi izomerejük a
fiziológiás értéket elérik a nők és férfiak is a program előtt is. A résztvevők (n=23) közül
összesen 1 férfi nem érte el a normál értéket a tornaprogram megkezdése előtt, az általános
mozgásterápia hatására jelentős szignifikáns változásokat tapasztaltunk javuló tendenciával. A
tornaprogram második felmérésénél az összes résztvevő elérte a neméhez tartozó normál
értéket.
Az izomerejüket illetően a nők hatékonyabb és szignifikánsabb fejlődést mutattak, mint a
férfiak.
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Az általunk használt tesztek eredményeiből elmondhatjuk, hogy az alkoholizmusban szenvedők
fizikális állapota eltér a fiziológiástól. A legrosszabb állapotban az állóképességük és az
egyensúlyozásai képességeik vannak.
4.4. Összegzés
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy első hipotézisünket igazoltuk, miszerint az
alkoholizmusban szenvedő betegek mozgásszervi állapota eltér a fiziológiástól. Az alkoholnak
vannak károsító hatásai a mozgásszervrendszerre, amelyeket tesztekkel kimutattunk. A második
hipotézisünket is igaznak vélhetjük, mert az általunk alkalmazott általános tornaprogram
szignifikáns javulásokat hozott a betegek állapotára. A harmadik hipotézisünket részben
igazoltuk, mivel a program hatására javulást értünk el, de a célunkat nem értük el, mert a
betegek állapota a nem éri el a fiziológiás értékeket. A Minnesota programban a betegek
mentális vezetésén túl pedig szintén nagy hangsúly van a fizikális állapotuk javításán, ugyanis
a fiziológiás értékek elérésével a különböző szövődmények, patológiás elváltozások rizikói
csökkenthetőek, ezáltal még hatékonyabbá válhat az alkoholisták rehabilitációja.
4.5. További terveink
A program hatékonyságának javításának érdekében tervezzük a vizsgálatok folytatását és egy
célzott mozgásterápiának a kidolgozását, alkalmazását és vizsgálatát. A célzott intervencióban
a hangsúly a betegek egyensúlyozási-és állóképességi fejlesztésén lenne.
Kontroll csoport vizsgálatát is tervezzük, amelyet a Szigetvári Kórház Felnőtt Pszichiátriájának
Addiktológiai Részlegén állítottunk fel, amely segít egy pontosabb képet adni a mozgásterápia
hatékonyságáról.
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Abszrakt
A fogyatékosságügyben fontos mérföldkő és szemléletformáló irány a 2006. évi, a
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény fogyatékosság fogalma,
mely szerint önmagában sem az egészség károsodása, sem az atipikus fejlődés nem
fogyatékosság, inkább a társadalmi szerepvállalás korlátozottságának mértékével azonosítható.
Uniós dokumentumok szerint az Unióban 2010-ben átlagosan minden tizedik ember – közel
nyolcvan millió fő – fogyatékossággal élő személy (Európai Bizottság, 2010). A KSH 2011. évi
népszámlálása szerint ez az arány Magyarországon öt százalék (KSH, 2014), azonban
feltételezhető, hogy ez az arány nálunk is magasabb, mert a valósághoz képest az önkéntes
válaszadás során kevesebben vallhatták, vagy gondolhatták magukat fogyatékos személynek.
Ami a fogyatékossággal kapcsolatos diszkriminációt illeti, a 2012-es Eurobarometer
diszkriminációval kapcsolatos felmérése szerint minden második európai lakos (46 százalék)
úgy véli, hogy jelentős a fogyatékossággal élőkkel szembeni diszkrimináció, s ezt a fogyatékos
lakosság huszonnyolc százaléka közvetlenül, saját tapasztalta alapján meg is erősítette, továbbá
a tagállamok polgárainak többsége elsősorban a korlátozott hozzáférhetőséget nevezte meg a
diszkrimináció egyik okaként (European Commission 2014. 12. o). E vizsgálat alapján a
tagországok között hazánk negyedik volt a fogyatékosság és a rokkantság alapú negatív
megkülönböztetés tekintetében (Balázs-Földi és Dajnoki, 2016. 314. o).
A 2001. és a 2011. évi népszámlálás foglalkoztatottsági adatai az mutatják, hogy a gazdaságilag
aktív népességen belül a felsőfokú végzettségű személyek foglalkoztatottsága a legmagasabb,
ezzel szemben a fogyatékossággal élő felsőfokú végzettségűek aránya jelentősen alulmarad
ezen a területen is. Míg 2011-ben a fogyatékossággal élő személyek 14,58 százaléka, 72 552 fő
volt foglalkoztatott státuszú (KSH, 2011), Csillag, Toarniczky és Primecz, (2018) szerint 2015ben 20%, 2017-ben pedig 25%-ra nőtt a fogyatékos személyek foglalkoztatási rátája, míg ez az
arány az EU-ban 38%.
Az előadás a 2018. évi kutatásom anyagára épül, amelyben törekedtem a fogyatékosság
értelmezési keretének, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó nemzetközi és hazai
szakdokumentumok, szakirodalmi források elemzésére, valamint kérdőívvel vizsgáltam a nyílt
munkaerő-piaci foglalkoztatók körében az előzetes interjúfelvételek során kirajzolódott
akadályozó tényezőket (képzés, alacsony képzettség, előítéletek, egyebek). A vizsgálat
eredményei szerint a megkérdezett szervezetek akadályozó tényezőnek leginkább az
infokommunikációs és épített környezet akadálymentességének hiányát, legkevésbé pedig a
munkavállalói ellenállást tartották, de számottevően megjelent a releváns információhiány, a
fogyatékossággal élő személyek képzettségének hiánya és a vezetői ellenállás is. További
vizsgálati szempontom volt a legmagasabb iskolai végzettségre, illetve a foglalkoztatási
körökre és típusokra történő rákérdezés. Ezek szerint a munkáltatók az értelmi fogyatékos
személyeken kívül, a többi fogyatékossági csoport esetében a statisztikai adatokhoz képest
általában magasabbnak ítélték a fogyatékos személyek legmagasabb iskolai végzettségét.
A 2018-ban megkezdett kutatás folytatásának fókuszában egyrészt a munkaadói kör
horizontális bővítése áll, másrészt az érintett személyek bevonása. Kutatásaim a segítő és gátló
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tényezők további részletes elemzése révén a munkaadói és a munkavállalói oldal egymáshoz
közelítését, igényeik találkozásának elősegítését célozzák, ezáltal hosszútávon a fogyatékos
személyek versenypiacon történő foglalkoztatását és társadalmi részvételének erősítését
segíthetik elő.
Kulcsszavak: fogyatékosság, munkaerőpiac, munkaadók
1. Bevezetés
A munkaerőpiaci átalakulás a rendszerváltás óta – a végzettség és foglalkoztatás tekintetében –
a magyar társadalom átható szerkezeti átalakulását eredményezte, de csak mérsékelten volt
hatással a fogyatékossággal élő személyek csoportjára. Továbbá a különböző támogatási
szükségleti szintek más-más hozzáférési lehetőségekkel járnak együtt ezeken a területeken
napjainkban is. A hazai KSH statisztikai adatok alapján megállapítható az is, hogy a
fogyatékosság csoportok mind az oktatás, mind a foglalkoztatás területén jelentős hátránnyal
küzdenek, a hozzáférés akadályozott, melynek alapvető okai a társadalmi attitűdben és
információhiányban keresendőek. Jelen kutatás fő célja e tényezők feltérképezése mind a
munkáltatói, mind az érintett, fogyatékossággal élő személyek tekintetében.
2. A fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása
2.1 A fogyatékosság fogalma az ENSZ-egyezmény alapján, magyar sajátosságok
A 2006. évi, A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény jelentős
mérföldkövet jelentett a fogyatékosságügyben és a fogyatékosságtudományban. Olyan operatív
folyamatokat indított el az európai uniós színtéren, amelyek szorosan kapcsolódnak a
társadalmi részvétel és hozzáférés területéhez. Ezen emberi jogi megközelítésben a
fogyatékosság a társadalmi szerepvállalás akadályozottságának, korlátozottságának mértékével
arányos, melyhez a személyes megélési tényező is nagyban hozzájárul [1]. Az egyezmény
ratifikálásával és az Európai Unió stratégiai megerősítésével [2] a tagországok
kötelezettségvállalásai elősegítik a már említett oktatási és foglalkoztatási hozzáférés és
részvétel kérdéseinek felvetését és a lehetséges válaszokat is, a társadalmi integráció biztosítása
érdekében (hazánk 2007-ben elsők között ratifikálta az egyezményt. [3]).
Hazánkban még mindig nincs egységes, konszenzuson alapuló és konzekvens
fogalomhasználat sem a köztudatban, sem a jogalkotás szintjén (fogyatékos, fogyatékkal élő,
fogyatékossággal élő, rokkant, egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű személy).
Szakterületenként többféle definíció létezik, melyek nem minden esetben feleltethetők meg
egymásnak. A megváltozott munkaképesség jogszabályi meghatározása [4] élesen rögzíti az
egészségkárosodás mértékét, erőteljesen jelen van a medikális és deficitfókusz szemlélet. A
rehabilitációs hozzájárulás összege (huszonöt vagy több személyt foglalkoztatók esetén, ha a
foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám öt
százalékát – kötelező foglalkoztatási szint –, ott a hiányzó megváltozott munkaképességű
alkalmazott személyek száma a szorzó) jelentőssé vált a munkáltatók szempontjából, hiszen a
hozzájárulás összege a mindenkori minimálbér kilencszerese, 2019-ben 1 349 000 Ft/hiányzó
fő/év.
Az uniós országok több mint fele kvótarendszert alkalmaz, míg a skandináv országok ezt az
egyenlő bánásmód elvével ellentétesnek tartják, egyfajta diszkriminációnak tekintik a nem
érintett dolgozó népességgel szemben, ezért inkább a környezet adaptálásának fontosságát és
szükségességét hangsúlyozzák [5].
Az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010–2020 Foglalkoztatás fellépési területe
szorgalmazza a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás minél nagyobb arányú növelését, az
integrált foglalkoztatást, összhangban az Európa 2020 stratégia célkitűzésével. Az Európa 2020
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célja a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának legalább 75 százalékra történő növelése 2020-ra
[2] [6]. Az Európai Unióban 2010-ben a 20 és 64 év közötti fogyatékossággal élő személyek 46
százaléka dolgozott alkalmazottként, szemben a nem fogyatékossággal élő személyek 72
százalékával. 2011-ben ez az arány 0,9 százalékkal nőtt a fogyatékossággal élő személyek
vonatkozásában, mialatt a nem fogyatékossággal élő személyek aránya nem változott [7] (azóta
az Eurostat nem végzett ilyen irányú felmérést).
2.2 Társadalmi attitűd a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásával kapcsolatban
Egyes kutatások szerint a magyar társadalom kevéssé befogadó és toleráns a bármiféle
mássággal kapcsolatban [8] ezt támasztja alá a Rehabjob 2012. évi kutatása is, amelynek
eredményei fő akadályozó tényezőkként a „mentális gátakat” jelölték meg [5]. Hasonló az
eredménye az Eurobarometer 2012. évi vizsgálatának is, amely szerint a fogyatékosság és
rokkantság alapú diszkrimináció tekintetében Magyarország a negyedik helyen áll az Európai
Unió országai között [9]. Minden tagállamban a korlátozott hozzáférhetőséget nevezték meg
elsősorban, mint a diszkrimináció egyik fajtáját [7]. „A munkaerő-piaci diszkrimináció alapvető
gátját képezi mind a gazdasági, mint az egyéni szinten fontos integrált foglalkoztatásnak” [9].)
2.3 A fogyatékossággal élő személyek száma hazánkban
2010-ben az Európai Bizottság Fogyatékosságügyi Stratégiája megállapította, hogy az Unióban
átlagosan minden tizedik ember, közel 80 millió fő él valamely fogyatékossággal. [2]. Eszerint
Magyarországon a fogyatékossággal élő személyek száma meghaladja az egy millió főt.
Ugyanakkor a hazai 2011. évi népszámlálás és 2016. évi mikrocenzusos vizsgálat eredményei
szerint a fogyatékos személyek száma nem éri el a fél millió főt [10] [12], míg az Eurostat
szerint a magyar népesség 24,79 százaléka fogyatékossággal élő személy [11].
A 2016. évi KSH mikrocenzus szerint 408 021 fő, a teljes népesség 4,2% tartotta magát
fogyatékossággal élő személynek, ami közel 82 ezer fővel kevesebb, mint 2011. évi adat (ez 7
százalékpontos csökkenés, leginkább a 14-59 éves kor között látható a legnagyobb visszaesés,
52 ezer fő [12]). Ennek magyarázatára kísérletet tesz a KSH módszertani füzete. A szakirodalmi
források szerint ezen visszaesés oka az, hogy a fogyatékosság személyes és társadalmi
értelmezése és az akadályozottság érzékelése pozitív irányban mozdult el, ami hatással lehetett
az önbevallásos adatokra is. Külön tanulmány tárgya lehetne az a jelenség, hogy ki és miért
tartja magát fogyatékossággal élő személynek, illetve képes-e a megkérdezett személy magát
azonosítania a feltett kérdések mentén.
2.4 A fogyatékossággal élő személyek végzettsége és foglalkoztatása hazánkban
A magyar, 1990. évi népszámlálás adatai szerint a foglalkoztatottak többsége befejezett 8
osztályos végzettséggel rendelkezett (1 511 139 fő). 2011-ben ez a szám kevesebb, mint
harmadára, 28,72 százalékra (434 047 fő) esett vissza. Ebből az következik, hogy csupán
általános iskolai tanulmányokkal és végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési esélye és
foglalkoztatása a két vizsgálat közötti 11 év alatt meredeken csökkent, míg a magasabban
képzettek száma folyamatosan emelkedett, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
foglalkoztatottsága pedig 1990 és 2011 között közel megduplázódott [13].
2011-ben a tizenöt éves és idősebb értelmi fogyatékos személyek 53,41, az autizmussal élő
személyek 35,77, beszédfogyatékos személyek 30,59, a siketvak személyek 20,71 százaléka
végzettség nélküli volt, a többi fogyatékossági típus esetében 20 százalék alatt maradt az
általános iskolát be nem fejezett, fogyatékossággal élő személyek aránya (2. ábra). A 2011. évi
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népszámlálás szerint a tizenöt éves és idősebb fogyatékossággal élő személyek 15 százalékának
(73 929 fő) nem volt végzettsége [14].
Ahogy az 1. ábrán is látható 2011-ben a felsőfokú végzettség megszerzésének és az
elhelyezkedési esélynek, foglalkoztatásnak a fogyatékossággal élő személyek körében nincs
egyértelmű összefüggése, a felsőfokú végzettségűek száma alulmarad a foglalkoztatásnak.
2011-ben az értelmi fogyatékosok 8,63%-a, az autisták 20,34%-a, és a beszédfogyatékosok (a
beszédhiba itt nem egyenlő a beszédfogyatékossággal, de összevonásra került a táblázatban)
23,47%-a rendelkezett középfokú végzettséggel. A siket személyek mind a középfokú
végzettség, mind a foglalkoztatottság területén kiugróan magasabb arányban jelennek meg a
többi fogyatékossági csoporthoz képest, figyelemreméltó azonban, hogy a végzettségnélküli
siket személyek száma is jelentős.

1. ábra: A 15 éves és idősebb fogyatékossággal élő személyek száma a legmagasabb
befejezett iskolai végzettség és a fogyatékosság típusa és a gazdasági aktivitás szerint
Forrás: [14] [15] (saját szerkesztés)
A 2016. évi mikrocenzus adatai szerint a hátrányos megkülönböztetés a 45 év felettiek
foglalkoztatásában a legnagyobb mértékű [12], ami a fogyatékosságalapú megkülönböztetés
mellett az ageizmus jelenségére is utalhat.
2.5 A fogyatékossággal élő személyek gazdasági aktivitása
A 2016. évi mikrocenzus fogyatékossággal élő személyek gazdasági aktivitását bemutató 1. sz.
táblázat alapján átalakulási folyamatok figyelhetőek meg. Megállapítható, hogy mérsékelten
emelkedő tendencia jelent meg a foglalkoztatásban, és egyre jelentősebb az öregségi
nyugdíjasok száma is a populációban. A rokkantsági alapon megállapított jogosultságok,
ellátások körének szűkülésével az igénybevevők száma is csökkent, a 2012-ben jelentős
jogszabályváltozások okán sokan kikerültek a rokkantsági ellátások köréből és kiestek a
komplex minősítések és megváltozott munkaképességű személyek számára kialakított
juttatások köréből is. Az öregségi nyugdíjasok számának növekedése a korfa elmozdulásának
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is köszönhető, az egészségügyi szolgáltatások javulásával és a diagnosztikai környezet
fejlődésével az átlagos élettartam megnövekedett a fogyatékossággal élő személyek körében is,
nők esetében meghaladja a 75 éves kort, a férfiak azonban nagyobb arányban haláloznak el
ebben a korcsoportban. Valószínűleg ezen tényezők hatására a már nem jogosult populáció nem
tartja magát fogyatékos személynek sem. [12].
1. táblázat: A fogyatékos lakosság megoszlása gazdasági aktivitás szerint
Gazdasági aktivitás típusa
2011
2016
13%
16%
Foglalkoztatott
Munkanélküli

3%

1%

Saját jogú öregségi nyugdíjas

39%

46%

Rokkantsági
nyugdíjas
/Rokkantsági, rehabilitációs vagy
egyéb egészségkárosodási ellátásban
részesül
Egyéb inaktív kereső

24%

21%

12%

6%

9%

10%

Eltartott
Forrás: [12] (saját szerkesztés)

A KSH 2011. évi népszámlálásának nemzetgazdasági ág és foglalkoztatási főcsoportra
vonatkozó adatai szerint 2011-ben a fogyatékossággal élő személyek leginkább a
feldolgozóiparban és a szakképzettséget nem igénylő munkakörökben helyezkedtek el [16].
Csillag, Toarniczky és Primecz, (2018) leírja, hogy 2015-ben 20%, 2017-ben pedig 25%-ra nőtt
a fogyatékos személyek foglalkoztatási rátája, míg ez az arány az EU-ban 38% volt [17]. Ez az
adat a megváltozott munkaképességű fogyatékossággal élő személyekre vonatkoztatható
csupán, nem a fogyatékos populáció egészére.
3. A kutatás bemutatása
Az empirikus kutatás célja, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékossággal élő személyek
alacsony szakképzési és a munkaerőpiacirészvételére és az ezekhez való hozzáférést
akadályozó tényezőkre, ezen belül a dolgozat a kis- és középvállalkozások foglalkoztatási
hajlandóságára és attitűdjére fókuszál. Kutatási eredményeink és megfogalmazott ajánlásaink
segíthetik mind az oktatási, mind a munkaerő-piaci integrációt az érintett személyek esetében.
A problémák és akadályozó tényezők körvonalazása (képzés, alacsony képzettség, előítéletek a
végzettség és végezhető munka témakörében, a munkáltatói információhiány, mint akadályozó
tényező) doktori kutatásom pilotfelvételének első szakaszát jelentő, előzetes interjúfelvételek
során történt meg. Ezt követően kérdőívvel kerestem meg a nyílt munkaerő-piaci
foglalkoztatókat, hogy megerősítsem vagy cáfoljam az interjúk során azonosított tényezőket.
Az online kérdőívet 2018. január és március között osztottam meg különféle szakmai
csoportokban, közösségi oldalakon (Facebook, Linkedin). A kérdések száma dinamikusan
változott a válaszok mentén, összesen harminc kérdés állt rendelkezésre, átlagosan húsz és
huszonöt kérdést válaszoltak meg a szervezetek, melyek vegyes típusúak voltak: egyszeres és
többszörös választások, szabadszavas válaszlehetőségek, Likert-skálák (pl.: akadályozó
tényezők sorrendje). A kérdőív feldolgozása SPSS statisztikai szoftverrel történt. A mintát
jelentő 112 értékelhető kérdőív elsősorban Budapest és Pest megyéből érkezett a nagy- és
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középvállalkozások, továbbá a kisvállalkozások kismértékű részvételével. A mintára a
többségében női válaszadók mellett az is jellemző volt, hogy a többségnek volt már tapasztalata
fogyatékos személy alkalmazásában (56,25%), 44% a felvétel időpontjában is alkalmazott
fogyatékos személyt (akik nem minden esetben voltak megváltozott munkaképességű
személyek).
A mintába belekerültek akkreditált foglalkoztatók is, melyek számomra nem jelentettek
releváns célcsoportot, mivel nyílt munkaerőpiaci szereplők ugyan, de profiljuk többségében
szegregált munkavégzési lehetőségeket teremt, így sajátosságuk okán a továbbiakban sem
lesznek a kutatásom célkeresztjében.
4. A kutatás főbb eredményei, a kutatás további irányai
A 2018. évi pilotkutatás megerősítette azon hipotézisemet, hogy a legkevésbé foglalkoztatni
kívánt fogyatékossággal élő csoportok az értelmi fogyatékos, pszicho-szociális és súlyosanhalmozottan fogyatékos személyek csoportjaiból áll, a munkáltatók a foglalkoztatásra
leginkább nyitottak a mozgáskorlátozott és hallássérült személyek felé voltak. Ezen személyek
esetén a legmagasabb iskolai végzettséget is alábecsülték a többi csoporthoz képest. A
végzettségi szintek összehasonlítását a népszámlálási adatokhoz mértem. A munkáltatók
többsége nem tájékozódott, nem vett igénybe szakértői támogatást a foglalkoztatáshoz, és ez
rávilágított az információhiány problémakörére is.
A vizsgálat feltárta, hogy a megkérdezettek közül többen nem kívánnak a közeljövőben
alkalmazni fogyatékos személyeket. Négy szervezet negatív tapasztalatai miatt a további
alkalmazás lehetőségében sem gondolkodik, véleményük szerint jellemzően az „alacsony
termelékenység” miatt. Azon vállalkozások, melyek jelenleg nem alkalmaznak fogyatékos
személyt, de tervezik (6 szervezet), nem tudják, mikor kerülhet erre sor. A rövidtávú, egy-két
éven belüli alkalmazás válasz lehetőséget egyik válaszadó sem jelölte meg. A fogyatékossággal
élő személyek foglalkoztatását nyolc szervezet utasította el általánosan. Azon szervezetek,
amelyek nem foglalkoztattak még fogyatékos személyt, válaszuk szerint azért nem
alkalmaznak, „mert a felsővezetésnek fogalma sincs róla, hogy hogyan kezelje ezt a kérdést”
és „nincs megfelelő képzettségű fogyatékos személy”, továbbá „az alacsony termelékenység
miatt”. Ebben a csoportban a megváltozott munkaképességű személyek is benne voltak.
Látható, hogy „az alacsony termelékenység” mind a valaha már fogyatékos személyt
alkalmazó, mind a még nem alkalmazó szervezetek közös véleménye, mely már túlmutathat az
attitűdön, a képzés felé irányítva a figyelmet.
A kutatás eredményei azt is mutatják, hogy a szervezetek elsősorban az akadálymentesség
hiányát tartják akadályozó tényezőnek az épített környezet vonatkozásában, ezt követi szorosan
az információhiány. Fontos következtetés tehát, hogy mind az infokommunikációs, mind az
épített környezet akadálymentesítésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fogyatékos személyek
foglalkoztatásának segítése érdekében.
Az alkalmazási hajlandóság további aspektusai szerint a munkáltatók leginkább a
szakképzettséget nem igénylő, illetve az egyéb felsőfokú vagy középfokú végzettséget igénylő
foglalkozásokat preferálják, többségében atipikus foglalkoztatási formában. A jelenleg is
foglalkoztatók többsége érdekelt a rehabilitációs hozzájárulás kiváltásában.
Doktori kutatásunk további szakaszában a fogyatékossággal élő személyek véleményét
kívánom vizsgálni, ezen belül egyrészt az értelmileg akadályozott, tehát a középsúlyos értelmi
fogyatékos személyeket, másrészt a leginkább elfogadott és foglalkoztatott fogyatékossági
csoportból kiválasztott mintát, a munkáltatók esetében korábban feltett kérdések alapján.
Érdekes lehet az összehasonlítás azzal kapcsolatban, hogy milyen akadályozó tényezőket
azonosítanak saját maguk számára, mennyiben különböznek válaszaik a szervezetek
válaszaihoz képest, illetve az elfogadottság mértékével hogyan változik-e az akadályozó
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tényezők súlyosságának megítélése, megélése. Kutatási eredményeink segíthetik a
foglalkoztatás és az elfogadás növelése érdekében hozandó társadalmi integrációs folyamatok
és konkrét beavatkozások tervezését.
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Absztrakt
A táncterápia fogalma már jól ismert a pszichológiában, sokan foglalkoznak a tánc
személyiségfejlődésre és kreativitásra gyakorolt hatásával hazánkban és külföldön is. A táncnak
a párkapcsolatokra is jelentős és kimutatható hatása van, azonban ennek a témának tudományos
szakirodalma még nem ismert. Tapasztalataink alapján a tánc egy olyan csatorna a párok
életében, ami teljesen új platformot kínál egymás megismerésére, a kapcsolat értékeinek
felszínre hozására és a diádikus kommunikáció fejlesztésére egy új, gyakorlati módon, egy
eddig nem használt nyelven keresztül.
9 éve zajló munkám során eddig több mint 340 jegyes- és házaspárral dolgoztam
magánórákban, és olyan egyedi tanítási módszertant dolgoztunk ki, ami versenytáncos
technikákat és pszichológiai módszereket ötvöz, és egyértelműen bizonyította jótékony, olykor
meglepően nagy hatását a párkapcsolatok alakulására, fejlődésére. A párokkal való személyes
6–8 héten át tartó, nyolc-szemközti munka során a tánc eszközei mellett használt párkapcsolatépítő gyakorlatok és feladatok a kommunikáció, a konfliktuskezelés, az intimitás és az
önbizalom területén adják a legtöbb impulzust a pároknak. A módszer tudományos
hatásvizsgálata doktori kutatásom keretében zajlik, az eddig begyűjtött adatok értékelése, az
pilóta-vizsgálat eredményeinek összegzése most folyik – az általunk összeállított
kérdőívcsomag segítségével (pl. intimitás, rövid személyiség, kapcsolati befektetés, kapcsolati
elégedettség, önbizalom).
A Rebuild®-módszer preventív-edukatív, a párkapcsolatok és házasságok megőrzésére,
építésére, fejlesztésére hivatott, azonban a későbbiekben a terápiában is alkalmazható lehet párés családterapeutákkal való együttműködésben a problémás kapcsolatok kezelésében, válságba
került kapcsolatok megmentésében.
Kulcsszavak: párkapcsolat, társastánc, kapcsolaterősítés, prevenció, edukáció
1. Bevezetés
Sajnos mind tisztában vagyunk korunk válási statisztikáival: az Amerikai Egyesült Államokban
az első házasságok 50%-a, a második házasságok 67%-a és a harmadik házasságok 73%-a
bomlik fel, Európában az első házasságokból való válások aránya 45% körül mozog a 2015-ös
adatok alapján. A fogyasztói szemléletmód emberi kapcsolatainkba is beszivárgott, ezért fontos
felismerni és hangsúlyozni, hogy a párkapcsolati problémák megoldhatók, sőt megelőzhetők,
és hogy megéri a meglévő kapcsolatokba időt és energiát fektetni folyamatosan az új keresése
helyett. Társadalmunk rengeteg elméleti tudást halmoz fel önsegítő könyvek és népszerű
pszichológiai művek olvasásával, önismereti és motivációs előadások meghallgatásával,
azonban a hétköznapokban a gyakorlati tudást tudjuk jobban alkalmazni, tapasztalatainkhoz,
közös élményeinkhez nyúlunk vissza, amikor bajba kerülünk, amikor konfliktushelyzettel
szembesülünk a kapcsolatunkban.
Ezen kívül ma Magyarországon a párkapcsolati tanácsadásnak, a párterápiának még mindig
peioratív felhangja van, ami sokakat visszatart attól, hogy a problémákat időben felismerjék, és
megoldásukhoz segítséget kérjenek.
A tánc és a Rebuild®-módszer egy olyan alternatívát kínál a pároknak a kapcsolatok
megőrzésére és mélyítésére, ami nem a megszokott terápiás ülések hangulatát idézi, hanem a
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közös élményt, az együtt-tanulást és a testmozgást hívja segítségül, és talán könnyebben
kommunikálható kifelé is a társadalmi megbélyegzéstől való félelem, a stigmatizálódás
veszélye nélkül.
2. Tánc és pszichológia - korábbi kutatások
A tánc különböző válfajait a terápia számos területén kezdték használni az elmúlt évtizedekben,
az első és jelenleg is a legelterjedtebb mozgásos terápiás módszer a tánc- és mozgásterápia. Ez
az interdiszciplináris terápiás forma a testet használja a kezelés eszközeként, a mozgást pedig
kiindulópontnak a tudattalan feltárásához. A módszer egészséges résztvevők esetében
elsősorban stressz-kezelési, személyiségfejlesztési és önismereti célzatú, betegséggel küzdők
kezelésében pedig sikerrel alkalmazzák számos különböző fizikai, mentális és
pszichoszomatikus tünetegyüttes rehabilitációjában. [1]
A táncot ezen kívül előszeretettel használják gyermekek iskolai oktatásában – hazánkban is,
ahol kimutatható pozitív hatása van az egymásra való figyelem fejlődésére, a tisztelet, az
alapvető illemtani szabályok és a nemi szerepek elsajátítására. A tanulók tapasztalatot szereznek
a személyes tér és szociális tér fogalmáról, valamint a tánc növeli az önbizalmukat, így
bátrabban ismerkednek és barátkoznak egymással és ismeretlenekkel is. [2]
A harmadik felhasználási terület a rehabilitáció, ahol egyre több táncos foglalkozást emelnek
be a kutatók kísérleti jelleggel, kiegészítő kezelésként a terápiás folyamatba – a tánc fizikai-,
kognitív- és pszichológiai problémák esetén is használható. Mind mentális, mint krónikus
betegségben szenvedő páciensek körében javulást találtak fizikai, emocionális és szociális téren
is, jobb közérzetről, önbizalom-növekedésről, általános életminőségbeli változásokról
számoltak be a különböző tanulmányok. [3] [4] [5] [6] [7]
A kutatások utolsó nagy csoportja a geriátriai kezelésre fókuszál, egészséges és különböző
betegségekkel küzdő idősek kognitív, szenzorimotoros és neurobiológiai faktorait és ezek
változását szokták vizsgálni. A táncos foglalkozások hatására pozitív változás volt tapasztalható
mind a kognitív, mind a motoros funkciókban – az egyensúlyban, a mozgásindításban, a
testtartásban, a járás sebességében valamint a reakcióidőben. A résztvevők saját bevallásuk
szerint magabiztosabbak lettek mozgásaikban, illetve nagyon nagy élményt jelentett számukra
a tánc szociális kapcsolatokra gyakorolt hatása. [8]
Érdekes módon azonban az egyetlen olyan – ugyan nem reprezentatív – kutatás, ami a
társastáncot a házassággal hozza összefüggésbe, egy mesterszakos szakdolgozat Dél-Afrikából.
[9] A szerző kvalitatív adatelemzési módszereket használva arra kereste a választ, van-e
bármilyen érezhető és mérhető hatása a társastáncnak a házastársi kapcsolatra a vizsgálatban
részt vevő párok szerint. Három táncolni tanuló házaspárral készített 2 alkalommal interjúkat,
ezek alapján pedig a Tesch-féle nyolclépéses kvalitatív adatelemzési módszerrel 4 kategóriát
állapított meg, amiről a résztvevők jellemzően szót ejtettek. Ezek a kommunikáció, az intimitás,
a konfliktuskezelés és a „tárgyalás-befektetés-koooperáció” voltak.
Mindezen előzmények és a vonatkozó szakirodalom hiányában tartottam kiemelt
fontosságúnak a módszerünk tudományos hatásvizsgálatát, hogy ne csak kvalitatív, hanem
kvantitatív, statisztikai eredményekkel is alátámaszthassam munkánk hatását a
párkapcsolatokra.
3. A módszer
A Rebuild® mozaikszó, a Párkapcsolat-építő Tánc (Relationship Building Dance) kifejezést
foglalja magában. Olyan férfi-nő diádokkal foglalkozó oktatási módszer, ami klasszikus
táncpedagógiai és különböző önismereti és párkapcsolat-építő gyakorlatokat ötvöz.
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Preventív-edukatív módszer, azaz célja a párkapcsolatok, házasságok erősítése, élénkítése,
elmélyítése, nem elsősorban a problémás kapcsolatok, válás szélére sodródott házasságok
megmentése. Olyan eszközt hivatott a párok kezébe adni, amin keresztül felismerhetik
kapcsolatuk erősségeit és növekedési területeit, és egy új nézőpontból, új nyelven keresztül
ismerhetik meg egymást és önmagukat még jobban. Segít megsokszorozni a felismert
erőforrásokat és a (kicsiben a tánctanulás során) megélt krízishelyzeteken át új utakat és
megoldásokat találni. Ezzel a kapcsolatok megőrzésére, folyamatos fejlesztésére törekszik és a
párkapcsolati problémák, válságok megelőzésére.

1. ábra: A Rebuild® Párkapcsolat-építő Tánc hivatalos, jogvédett logója (2018)
A kapcsolat különböző területein elért eredmények nem csak rövidtávon hatnak, nem csak egy
éppen fennálló probléma megoldására fókuszálnak, hanem hosszú távú, jövőbeli hatásokat is
kitűznek célul – a közös tánctanulás olyan forrásélményt nyújt a pároknak, amihez később is
vissza nyúlhatnak, az itt megszerzett tapasztalatokat és új képességeket az élet más területein is
alkalmazni tudják.
Önálló eszközként a párkapcsolati tanácsadásban, a házassággondozásban és a házasságra való
felkészítésben, jegyesoktatásban van helye, hiszen a legtöbb esetben „egészséges
kapcsolatokkal” foglalkozik – a jó még jobbá tételével, azonban megvan benne az erő és
lehetőség arra, hogy pár- vagy családterapeutákkal együttműködve segítse a komolyabb
kapcsolati problémák megoldását is, így a terápiában kiegészítő módszerként jelenthet
segítséget.
A módszer különlegessége, hogy a résztvevők védett környezetben, egy izgalmas, számukra
örömet okozó folyamat – a tánctanulás – közben, a hétköznapi rutinhoz képest teljesen más
megvilágításból ismernek rá saját maguk és párjuk viselkedésére, szokásaira, kommunikációs
módszereire és konfliktuskezelési stratégiáira. Ez a helyzet lehetőséget kínál arra, hogy a pár
tagjai kívülről, más nézőpontból tudjanak rálátni kapcsolatukra és bizonyos élethelyzetekre.
A közös tanulás során felmerülő apró nehézségeket együttműködve és azonnal kell
megoldaniuk a táncórákon, és akkor érhetik el a legjobb eredményt a folyamat végén, ha
minden egyes oda vezető lépést képesek voltak együtt, egyszerre, egymásra figyelve megtenni.
Egy-egy párral általában 2–3 hónapon át foglalkozunk, 6–8 90 perces alkalommal találkozunk
magánórákban.
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3.1 A módszer részei
Módszerünk 4 pillérre épül. A párok elsősorban megtanulnak táncolni. Az általuk választott
stílus(ok)ban (főleg standard- és latin-amerikai táncok, szalontáncok és színpadi táncok) és
zené(k)re sajátítanak el vagy egy adott koreográfiát, vagy olyan figura-készletet, ami lehetővé
teszi számukra a felszabadult, kreatív szabad táncot bármilyen szituációban – ezt nevezzük
használható tánctudásnak.
A tanulás során a párok elsajátítják a táncos egység zálogát, a vezetéstechnika alapjait. A
vezetéstechnika olyan versenytáncos szakmai tudásanyag, amit kezdő szinten nem szoktak
tanítani, általában a versenyzők több évnyi tánctanulás után találkoznak a témával először.
Olyan háttértudás, ami lehetővé teszik a táncosok közötti gyors és pontos nonverbális
kommunikációt – ennek pedig alapfeltételei a helyes és szilárd egyéni tartás és izomtónus, a
férfi vezetői és a nő követői képességei, és ezen szerepek helyes megélése és helyén kezelése a
tánc során végig. A vezető- és a követő szerepek nem alá-fölérendeltséget jelentenek, hanem
egyenrangúak, hiszen egyik nélkül a másik sem értelmezhető: a két szerep tökéletesen
kiegészíti egymást, és ha a pár tagjai saját feladataiknak maradéktalanul eleget tudnak tenni,
létrejön a táncos egység, amiben nem két táncos mozdul külön-külön, hanem egy pár
összhangban.
Harmadik elemként a párok önismereti- és kapcsolatépítő gyakorlatokat és feladatokat kapnak
az órák során vagy akár házi feladatként, amik a tánc közben felmerülő témákat és előtérbe
kerülő kapcsolati terülteket hivatottak továbbgondoltatni, elmélyíteni és kiemelni. Ilyenek
például a konfliktuskezelés, az intimitás, a különböző személyiségjegyeink, a származási
családunkból hozott automatikus reakcióink, kommunikációnk, stb. (például Arthur Aron
gyakorlata az intimitás növelésére az egymás szemébe való nézéssel 4 percig, az én-üzenetek
fogalmának elsajátítása és kivitelezése, a közös hibázás megtanulása, stb.) Ezek megértése és
megbeszélése a közös tánctanulást is gördülékenyebbé teszi, és felhívhatja a figyelmet a pár
erősségeire és azokra a területekre, amik fejlesztésére bizony érdemes időt és energiát szánni.
Végül pedig minden táncosunk kötelezően táncfüzetet használ, amibe saját szavaikkal
megfogalmazva kell leríniuk minden órán tanult lépést, figurát, technikai részletet, valamint
felmerülő gondolataikat, érzéseiket is. Ez az otthoni gyakorlást is segíti, illetve az önkifejezésre
és a mélyebb megértésre ad lehetőséget a kézíráson vagy akár rajzos jegyzetelésen keresztül.
3.2 A módszer egyedi vonásai - miben más, miben új?
A tánctanulás gyakorlati tudásra épít az elmélet helyett, a könyvek, frontális előadások lexikális
anyaga helyett a párok tapasztalati tudást szerezhetnek. A tanácsadói- vagy terápiás ülés
beszélgetése helyett itt gyakorlati feladatokkal találkoznak, ahol a verbális és nonverbális
kommunikáció egyaránt szerepet kap, valamint rádöbbennek a kettejük gondolkozásának és
tanulási módjának különbözőségeire is.
A tánc egy olyan elvont nyelv, amit a legtöbb pár még nem használt egymás között kapcsolatuk
korábbi éveiben. A magánórák során olyan új, mégis védett és intim helyzetbe kerülnek, ahol
alapvetően nem a kapcsolatukról vagy egy-egy problémáról van szó, hanem valami új dolog
elsajátításáról, ám a közös tanulás során felismert elvek az élet más területeire is átültethetők
később.
A párok sok mindenre maguk jönnek rá a folyamat közben, ők mondják ki felismeréseiket, ők
látják meg a párhuzamokat más élethelyzeteikkel, így sokkal inkább sajátjuk lesz az adott
megoldás is.
A terápiára, tanácsadásra járás még mindig sokszor peioratív felhangja helyett egy közös
élményen alapuló módszer kívánatosabb lehet a párok számára.
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A tánc társas sport is, csapatjáték, fizikai aktivitás, ami a különböző hormonok (pl. endorfin,
oxitocin) felszabadulásán át neurológiai hatásokkal is bír, növeli a boldogságérzetet, az
intimitást, a kötődést is.
A közös tanulás folyamata időt és alkalmat teremt a rendszeres fókuszált egymásra figyelésre,
olyan „randialkalom” a párok életében, amikor minden hétköznapi tényezőt (munka, gyerek,
teendők, háztartás, stb.) félretéve örömüket lelhetik egymásban és az új, közösen választott
tevékenységükben.
4. A kutatás menete
Ramona Hanke kutatása [9] nyomán először összeállítottunk egy nem validált, online kvalitatív
kérdőívet a 2010 és 2015 között tanított párjainknak (55 kitöltő – 20 ffi, 35 nő), amiben arra
voltunk kíváncsiak, mire emlékeznek a tánctanulás időszakából és milyen területeken
érzékeltek magukon, párjukon és kapcsolatukon minőségi változást.
Az itt gyűjtött válaszok alapján választottuk ki, mely személyiségbeli- és kapcsolati változókat
szeretnénk vizsgálni módszerünk hatásvizsgálata során, illetve iránymutatást kaptunk ahhoz,
milyen kérdőíveket, teszteket használjunk fel az adatfelvételhez összeállítandó
tesztcsomagunkban.
Az válaszok alapján ezek a kapcsolati területek kaptak kiemelt figyelmet a tánc hatásait
tekintve: kommunikáció, intimitás, konfliktuskezelés, önbizalom, koncentráció-összhang,
empátia, férfi-női szerepek, közös élmények, szórakozás.
Így a 2018 nyarán zajló pilóta-vizsgálathoz ezen kapcsolati változók alapján állítottunk össze
egy tesztcsomagot, amit a résztvevő jegyespárok három alkalommal töltöttek ki: a legelső
táncórájuk elején, az utolsó órájuk végén és fél évvel az esküvő után. Az első két adatfelvétel
papír-ceruza módszerrel folyt, a harmadik alkalommal online formában töltötték ki a kérdőívet.
A tesztcsomag a bevezető demográfiai kérdéseken túl tartalmazta a Rosenberg- önértékelési
kérdőívet, a Kapcsolati Befektetés Kérdőívet, az intimitást vizsgáló PAIR-teszt magyar
változatát (PAIR-H), a BFI-44 rövid személyiségtesztet, valamint a David H.Olson összetett
PREPARE/ENRICH tesztje alapján kimondottan kutatási célra összeállított Three Couple
Scales-t (A kapcsolat 3 pillére teszt: kapcsolati elégedettséget, kommunikációt és
konfliktuskezelést mér, én készítettem a hivatalos magyar fordítást).
Kontrollcsoportként olyan jegyespárokkal vettük fel ezeket a teszteket két alkalommal (2–3
hónappal az esküvő előtt, és fél évvel az esküvő után), akik nem vettek részt semmilyen
felkészítésen az esküvőre való készülés időszakában: nem jártak jegyesoktatásra és nem
tanultak táncolni.
5. Következő lépések, eredmények
A pilóta-vizsgálat eredményeinek statisztikai elemzése jelenleg folyik, az előzetes eredmények
alapján átdolgozott tesztcsomaggal pedig februárban megkezdődött a hivatalos kutatás 2019-es
adatainak gyűjtése, a kutatás várhatóan 2020 tavaszán fog lezárulni az összes adat beérkezése,
elemzése és értékelése után.
6. Összefoglalás
Napjainkban egyre szükségszerűbbnek tartom felismerni a prevenció fontosságát és
lehetőségeit a párkapcsolatokban, házasságokban, ehhez kíván új nézőpontból és módszerrel
segítséget adni a Rebuild® Párkapcsolat-építő Tánc.
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Az elmúlt 9 év munkája során tapasztalt pozitív tapasztalatokat szeretnénk jelenleg zajló
kutatásunkban a tudományos hatásvizsgálattal alátámasztani, illetve célunk, hogy a módszer
minél több párhoz és közösséghez eljuthasson hazánkban és külföldön egyaránt.
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Absztrakt
Az anyává válás, az anyaság érzése számos nő életében az önmeghatározás egyik központi
eleme (Wolowitz-Ruszkowska, 2016). A látássérült szülők gyermekükkel való kapcsolatát
vizsgáló tanulmányokban több látássérült anya számol be arról, hogy környezetük
megkérdőjelezi szülői szerepüket, sokan úgy vélekednek róluk, hogy csak azért vállalnak
gyermeket, hogy valaki segítse, támogassa őket a jövőben (pl. Ganea, et al., 2018; Senju, et al.,
2013). Kutatásunk során hat látó és hat látássérült anya (28–37 év) interjúit elemeztük, hogy a
látássérült anyák interjúit látó anyák beszámolóival összehasonlítva megvizsgáljuk, milyen
hasonlóságok és különbségek mutatkoznak meg a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos
tapasztalatai mentén. Az interjúalanyokkal telefonon keresztül, illetve személyesen készítettünk
félig strukturált interjúkat (40–60 perc). Érdeklődésünk arra is kiterjedt, hogy a látó gyermekek
hogyan
viszonyulnak,
hogyan
adaptálódtak/adaptálódnak
szüleik
érzékszervi
akadályozottságához. A kérdések az anyaság szubjektív értelmezésére, a gyermek fejlődésére
(mozgás-, beszédfejlődés, táplálkozás, közös játék) vonatkoztak. Kérdéseink között szerepelt
még, hogy milyen nehézségek merültek/merülnek fel a gyermeknevelés során a látó, illetve
nem látó anyák számára. Narratív tartalomelemzés céljából különböző kapcsolati történeteket
is (féltés, közös játék, harmonikus együttlét) kértünk a szülőktől. Az interjúk hanganyagát
szöveges formába írtuk át, majd tematikus tartalomelemzést végeztünk a beszámolókon (Braun
& Clarke, 2006). Az elemzés során kirajzolódott, hogy a szülők a közlekedéssel és a
betegségekkel kapcsolatban féltik leggyakrabban gyermeküket. A látó gyermekek 2–3 éves
koruk környékén észlelik először tudatosan szüleik látássérültségét, melyhez különböző
alternatív kommunikációs stratégiák (több érintés, vokalizáció) mentén természetesen
alkalmazkodnak. A legtöbb szülő számára az anyaság fogalma a gondoskodás, feltétel nélküli
szeretet és “az egy életre szóló feladat” asszociációkat hívta elő.
Kulcsszavak: gyermeknevelés, szülő-gyermek kapcsolat, látássérült szülők
1. Bevezetés
A gyermekvállalást, szülői szerepeket érintő jelenségeket, témákat számos elméleti keretben
lehet értelmezni. Maga az anyaság jelenségének értelmezése történhet egyéni, szubjektív
megközelítésből, de tárgyalható egy tágabb társadalmi, kulturális értelmezési keretben is. Ha a
szubjektív oldaláról vizsgáljuk meg az „anyaság állapotát”, akkor Stern szerint ez az állapot
olyanfajta pszichés szervező erőként működik, mely a cselekvési irányok, érzékelések, vágyak,
fantáziák és félelmek új egységét teremtik meg a nőben [1]. Az anyává váló nőkről alkotott
társadalmilag konstruált reprezentáció képesnek, cselekvőnek, önállónak, asszertívnak és
függetlennek tünteti fel őket. Számos tanulmány vizsgálja, hogy mik a megfelelő anya ismérvei,
amelyekben az anya fizikai képességei, „épsége” alapvető feltételként van jelen. Ez azonban
nem feltétlen helyes megállapítás, ugyanis az anyaság sokkal komplexebb jelenség, legalábbis
annak kellene lennie.
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A testi/érzékszervi fogyatékossággal élő nők esetében a gyermekvállalást tárgyaló kutatások
általában a feminizmus és a fogyatékosságtudomány keresztmetszetében keletkeznek [2], és
arra mutatnak rá, hogy a fogyatékkal élő nőktől a társadalom általában megtagadja az anyaság
lehetőségét. Egy társadalmilag előírt reproduktív szerep, az anyaság az elnyomás élményével
ötvöződik, ha egy fogyatékkal élő nő gyermekvállalás mellett dönt. Könczei szavait idézve
„…azok a nők, akik a társadalmi előítéletekkel, egyéni és kollektív félelmekkel dacolva mégis
vállalkoznak a pozitív önazonosságuk megteremtését segítő anyaságra, a társadalom potenciális
normaszegőivé válnak.” [3]. Ez azt eredményezi, hogy a nőiesség, anyaság meghatározásához,
átéléséhez olyan stratégiára lesz szükségük, ami a fogyatékosság elrejtését, de legalábbis a
társadalom által elvárt normákhoz való alkalmazkodást jelenti. Átlagosnak, „normálisnak” kell
mutatkozni. Wendell szerint ez a stratégia nem más, mint „menekülés az elutasított testtől” [4].
2. Kutatási kérdések
Kutatásunkban látó és látássérült édesanyákkal készítettünk félig strukturált interjúkat.
Kérdéseink a gyermekvállalással, várandósság élményével, az anyaság szubjektív
értelmezésével és a gyermeknevelési szokásokkal, elvekkel voltak kapcsolatban.
Érdeklődésünk középpontjában az állt, hogy milyen sajátosságok nyilvánulnak meg egy
látássérült anya és látó gyermeke kapcsolatában. Milyen egyedi, adaptív kommunikációs,
kapcsolati stratégiákat alkalmaznak ezek a szülő-gyermek párok. Továbbá arra a kérdésre is
kerestük a választ, milyen hasonlóságok és eltérések mutatkoznak meg a látó és a látássérült
édesanyák beszámolóiban az említett témákkal kapcsolatban. Másfajta félelmei vannak-e
gyermeknevelést illetően egy látássérült szülőnek? Van-e különbség egy látó és egy látássérült
nő várandósság-élményében? Mit gondolnak a látássérült anyák arról, hogy hogyan látják,
milyen szülőnek gondolják őket a látó emberek?
3. Minta
Hat látó és hat látássérült édesanyával (28–40 éves) készültek az interjúk. A látássérült anyák
mind veleszületett, teljes látásveszteséggel élnek, az egyéb egészségügyi probléma, krónikus
betegség kizáró ok volt mindkét csoport esetében. A vizsgálati csoport tagjait demográfiai
adataik mentén illesztett kontroll személyekkel párosítottuk össze, emellett a nevelt gyermekek
életkorát vettük még figyelembe, mint illesztési változó (például egy 1–2 éves gyermeket
nevelő látássérült anyához szintén 1–2 éves gyermekkel rendelkező látó anyát kerestünk). A
teljes mintát tekintve az édesanyák 1–4 gyermeket neveltek, akik közül a legfiatalabb 8
hónapos, a legidősebb pedig 13 éves volt. A látó és látássérült anyák közül a legtöbben
felsőfokú, egyetemi végzettséggel rendelkeztek és a legtöbben házasságban vagy élettársi
kapcsolatban éltek.
4. Módszer
A kutatásban résztvevő személyekkel félig strukturált interjúkat készítettünk telefonos, vagy
személyes beszélgetés keretein belül, melyek időtartama körülbelül 40–60 perc volt. Az interjúk
előtt tájékoztattuk az interjúalanyokat a vizsgálat anonimitása felől, és beleegyezésüket kértük
ahhoz, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készülhessen. A kutatást az Egyesített Pszichológiai
Etikai Bizottság 2019 – 34-es számú engedélye hagyta jóvá.
A szülő-gyermek kapcsolatra, a gyermekfejlődésére vonatkozó kérdések (pl. harmonikus
pillanatok, közös játék, félbeszakadt játék, mozgásfejlődés, beszédfejlődés) kialakításánál a
Stern-i klinikai ablakok elméletét használtuk fel [1]. A hanganyagokat szöveges formába írtuk
át, majd az írott beszámolókon tematikus elemzést végeztünk [5]. A tematikus elemzés során
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olyan ismétlődően kiemelkedő jelenségeket regisztráltunk, melyek következetesen megjelentek
az egyes elbeszélésekben. Induktív és deduktív elemzést is végeztünk, hiszen a félig strukturált
interjú kérdései meghatároztak bizonyos jelenségeket, témákat, mint például az anyaság vagy
a félelmek (deduktív elemzés), azonban voltak olyan jelenségmintázatok is, melyek a
kérdésektől függetlenül több interjúalany beszámolójában is ismételten megjelentek, mint
például a közlekedési nehézségek, vagy a stigmatizáció (induktív elemzés). A tematikus
tartalomelemzést követően a jelenségeket az alábbi témák köré lehetett csoportosítani:
egészségügyi ellátással kapcsolatos tapasztalatok, anyaság értelmezése, várandósság,
szoptatás/etetés, kedvenc közös játék, mozgásfejlődés, harmonikus együttlét, boldog emlék,
szomorú emlék, féltés emlék, speciális csecsemőgondozási eszközök és a látók véleménye.
5. Eredmények
5.1 Az anyaság értelmezése
A vizsgálatban szereplő anyáktól megkérdeztük, hogy mit jelent számukra az anyaság. Az
anyaság szubjektív értelmezését illetően mindkét csoportban megjelent a „munka”
asszociációja. A látássérült anyák a „harc”, „feladat”, „hivatás” és „karrier” fogalmak mentén
írták le az anyai szerepkört, míg a látó anyák körében megjelent a „harmadik műszak”-ként
való értelmezés is. A látássérült anyák esetében a gyermek, mint a létezés értelme, a család
összetartó ereje jelent még meg. Volt olyan látássérült édesanya, aki „felhatalmazásként”
jellemezte saját anyaságát, ezzel arra utalva, hogy az anyává válást egyfajta visszaigazolásként
élte meg, hogy képes valakiről gondoskodni. Ez az élmény a saját énhatékonyság érzését,
önbecsülését, önértékelését is pozitív irányba befolyásolhatja egy fogyatékossággal élő nőnek.
Ez a felhatalmazásként való értelmezése az anyaságnak a látó nők körében nem mutatkozott
meg. Az anyaság, mint hivatás értelmezése mentén különbséget véltünk felfedezni annak
jelentéstartalmában a látó és a látássérült anyák között. A látássérült anyák a küzdelem, harc
oldalát hangsúlyozták ki, míg a látó anyák esetében – ugyan csak egy esetben – de a munka és
a teljesítmény része vált hangsúlyossá. Ilyen alacsony elemszám mellett ez egyelőre egy
feltételezés.
5.2 Közös játék
Az anyáktól azt is megkérdeztük, hogyan, milyen módon szoktak együtt játszani
gyermekeikkel. Idősebb gyermek esetében azt kértük, hogy egy kisgyermekkori játékepizódot
idézzenek fel. Tapasztalatunk szerint, az anya és gyermeke közötti játékélményekkel
kapcsolatosan a látó és a látássérült édesanyák hasonló történeteket osztottak meg. A gyermek
első éveiben (1–4 év) a labdázás, a mesélés, a szerepjátékok és a játszótéren való együtt töltött
idő voltak a leggyakrabban megjelenő játékepizódok. A látássérült édesanyák a csörgő, zenélő
játékokat emelték ki gyermekük csecsemőkorából. A mesélés esetében a látássérült anyák a
Braille mesekönyvekből való olvasást is megemlítették. Ezek a mesekönyvek lehetővé teszik,
hogy egy látássérült szülő a dombornyomott karakterek tapintással való érzékelése révén is
tudjon gyermekének meséket olvasni. Volt olyan édesanya, aki várandóssága alatt sajátkezűleg
készített ilyen mesekönyveket születendő gyermekének. A látássérült anyák a látókkal
ellentétben nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a közös mondókázás szerepének. Ezek az
élmények általában magukba foglalják a gyermek és a látássérült szülő közötti testi kontaktus
és az érintések fontos szerepét is:
„Például az esik az eső, dörög az ég, villámlik, lecsap, kisütött a nap. És akkor ehhez például
vannak kézmozdulatok is. És ezeket már ők is csinálják szépen, és amikor oda, az a vége, hogy
kisütött a nap. És akkor megsimogatjuk őket, és akkor is úgy nevetnek, szóval aranyosak. Meg
ők is megsimogatnak minket.”
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5.3 Harmonikus együttlét
A vizsgálatban szereplő édesanyákat megkértük, hogy idézzenek fel egy olyan történetet,
emléket, amikor úgy érezték, hogy harmonikusan voltak együtt csecsemőkorú gyermekeikkel.
Eredményeink szerint a látó és a látássérült édesanyák között nem mutatkoztak különbségek a
történetek témáját illetően, ugyanis mindkét csoport esetében az esti altatás rituáléja, a fürdetés,
a szoptatás pillanatai jelentek meg. Emellett még említésre került a gyermeknek való éneklés
is, mint a harmonikus együttlét egyik lehetséges közvetítője.
5.4 Félelmek, nehézségek
Az interjúbeszélgetés témái között szerepelt a gyermek iránt érzett félelem/féltés érzése is.
Megkértük a vizsgálati személyeket, hogy próbáljanak felidézni egy olyan történetet, amikor
féltették gyermeküket, illetve mitől féltik őt általában. A látó és a látássérült anyák is a
betegségekkel kapcsolatos történeteket idézték fel leggyakrabban. Megjelent a fulladástól való
félelem is. Az utcai közlekedés veszélyeivel kapcsolatos félelmek szintén előtérbe kerültek
mindkét csoport esetében. A látássérült anyák kiemelték, hogy babakocsi helyett hordozót
használnak. Volt olyan látássérült édesanya, aki használt ugyan babakocsit, de csak egy látó
kísérő társaságában:
„Mert én, én féltem ettől, hogy nehogy megüssem. Ha én elesek, őt is magam után… például…
Na, ilyen, ilyen fizikai dolgoktól inkább, hogy ez a nem tudok rá jól vigyázni idegen helyen.”
5.5 A szülő látássérültségének felismerése a gyermek részéről
A látássérült anyáktól megkérdeztük, hogy észleli-e gyermekük a szülő megváltozott
látóképességét, amennyiben igen, ez mióta van jelen, mikor kezdett el először érdeklődni a
gyermek a szülő látása iránt, és ez miben nyilvánult meg. A látássérült édesanyák kivétel nélkül
a gyermek 2–3 éves korára tették az első olyan helyzeteket, amikor gyermekük rákérdezett a
látássérültségre. Erre részben a gyermek nyelvi fejlettsége ad módot, ugyanis ebben az
időszakban találkoznak a gyermekintézményekkel és ott más családokkal. Amikor a gyermekek
óvodába mennek, és a kortársak szüleivel akár napi szinten találkoznak, felmérik a különbséget
a szülők látásminősége között. Otthoni környezetben is előfordultak olyan szituációk, amikor a
gyermek a szülő látássérültségéhez mintegy természetesen és önállóan adaptálódva viselkedett.
A legtöbb anya arról számolt be, hogy az életkor előrehaladtával a gyermek interakciós,
kommunikációs mintázataiban egyre nyilvánvalóbban jelent meg, hogy tisztában vannak az
anya látássérültségével és alternatív megoldásokat alkalmaznak a különböző szituációkban.
Volt olyan édesanya, aki elmondta, hogy kisfia szereti olvasgatni a reklámújságokat, és amikor
valamit meg szeretne mutatni neki, akkor ráteszi a szülő kezét az újság adott részére. Egy
édesanya számára úgy tűnt, hogy gyermeke, sajátos helyváltoztatási startégiát alkalmazva már
igen korán, néhány hónapos korában alkalmazkodott az ő látássérültségéhez. A szülő elmondta,
hogy a gyermekorvos hívta fel a figyelmét arra, hogy gyermek sokkal „hangosabban
közlekedik”, mint a látó szülő gyermekei, mintha tudná, hogy az anya a vizuális ingerek helyett
az akusztikus jelzésekre támaszkodik, amikor gyermeke hollétéről van szó. A látássérült anyák
kiemelték, hogy gyermeküknek ez az adaptáció természetes, és fokozatosan alakítják ki a
látássérült szülővel való kommunikációs stratégiákat:
„… tudja, hogy egy kicsit másképp kell, hogy kommunikáljon.”
„… egyszerűen megtanulta, hogy nekem nincs ez a működésmódom.”
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5.6 Látássérült szülőség a látók szemében
A látássérült anyákat megkérdeztük arról, szerintük hogyan gondolkodnak róluk a látó emberek,
milyen szülői adottságokat tulajdonítanak nekik. A látássérült anyák nagy része kihangsúlyozta,
hogy általában kétféle reprezentáció él róluk a társadalomban. Az egyik szerint a
fogyatékossággal élő szülők „csodabogarak”, csodálat tárgyát képezik, mert fogyatékossággal
élőként, ez esetben látássérültként vállalkoznak a családalapításra. A másik, negativisztikusabb
vélemény az a sajnálat, vagy éppen a szülői szerep megkérdőjelezése. Volt olyan édesanya, aki
kiemelte, hogy kevés azon látó embereknek a száma, akik természetesnek és magától
értetődőnek gondolják, hogy egy fogyatékossággal élő nő is vállalhat gyermeket. Kevés
azoknak a száma, akik érdeklődők, ezáltal nyitottak és elfogadók a látássérült várandós nők,
édesanyák irányába. Megjelenik a félelem, az ijedtség és a rettegés is a látássérült nők
beszámolóiban, amit a látók felől érzékelnek irányukba. Az egészségügyben gyakori reakció a
szakemberek részéről a számonkérés, a megkérdőjelezés és a lekezelő hangnem, azonban az
várandósgondozással kapcsolatosan vegyes tapasztalatokról számolnak be. Hangsúlyozzák,
hogy nagyon sokat számít az orvos hozzáállása, a korábbi, fogyatékkal élő várandós nőkkel
való tapasztalat. Olyan vélemény is megjelent a látássérült nők beszámolóiban, miszerint látó
társaik azt gondolják róluk, hogy a gyermekvállalás hétterében önös érdekek állnak, vagyis azt
feltételezik, hogy a későbbiekben rájuk szeretnének támaszkodni, amit felelőtlen, és a
gyermeket veszélyeztető döntésnek tartanak. Vannak olyanok, akik sajnálják a gyermeket az
anya látássérültsége miatt. Volt olyan édesanya, aki ezt úgy fogalmazta meg, hogy „sajnálják a
gyermeket, mert én vagyok az anyja”. A sajnálat irányulhat az anya felé is, például az egyik
anya többször találkozott azzal a mondattal, hogy „szegénynek nincs elég baja”, tehát a
fogyatékosság mellett a gyermeknevelés egy további feladatként, teherként jelenik meg a látók
véleményében.
6. Diszkusszió, kitekintés
A testi/érzékszervi fogyatékossággal élő nők gyermekvállalásával kapcsolatos kutatások
nagyrésze a perinatális egészségügyi ellátásban tapasztalt élményeiket, a gyermekvállalással
kapcsolatos döntést befolyásoló külső tényezőket (pl. stigmatizáció, szülői szerep
megkérdőjelezése) vizsgálja [6], [7]. Igen kevés kutatás fókuszál a testi vagy érzékszervi
fogyatékossággal élő nők gyermekvállalással kapcsolatos szubjektív élményeire, mint például
az anyaság megélésére, a családalapítás mögött meghúzódó egyéni döntésekre. Kutatásunk
során a látó és látássérült anyák egyéni tapasztalatait, élményeit próbáltuk meg
összehasonlítani. Eredményeink azt mutatják, hogy a látó és a látássérült anyák is hasonlóan
gondolkodnak a harmonikusan megélt pillanatokról és a gyermekkel kapcsolatos félelmek,
aggodalmak is hasonlóak az anyák körében. Ahol érzékelhető eltérés az anyák élményeiben, az
a közös játék (testi kontaktus szerepe) és az anyaság szubjektív értelmezése. Ezek az
eredmények összevethetők a nemzetközi szakirodalomban található nem túl nagy számú
kvalitatív kutatás eredményével (ld. [8], [9]), hiszen az elmúlt néhány évben kezdték el
vizsgálni látássérült anyák látó gyermekükkel folytatott közös interakcióját, ahol a szabad játék
epizódok során érdekes kommunikációs (verbális és non-verbális) stratégiák mutatkoznak meg
(pl. gyakrabban vokalizálnak és érintenek, kevesebbet mutatnak, tekintenek a szülőre), ami arra
utal, a látássérült gyermekek képesek adaptálódni szüleik látásveszteségéhez.
Fontos kérdés lehet a további kutatások szempontjából, hogy a látássérült anyák esetében a saját
női identitásukat milyen mértékben befolyásolják a különböző társadalmi normák, elvárások.
Hangsúlyosabb-e egy úgy nevezett kívülről felépített társadalmi identitás konstrukció (imposed
identity) [10], ami esetlegesen alakíthatja az anyai szerepről való gondolkodásukat is.
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Véleményünk szerint az anyaság komplex jelenségének mélyebb és részletesebb feltárása
fenomenológiai megközelítésből lehet a leghitelesebb. Azaz a fogyatékossággal élő nők,
esetünkben a látássérült anyák szülői szerepének sztereotipikus ábrázolását egyedül az érintett
anyák elbeszélései finomíthatják. A személyes élettörténetek, tapasztalatok megismerése által
kiszélesedhet a szülői szerepekről való sztereotipikus gondolkodás, ezáltal egyfajta társadalmi
szemléletformálást is szolgálhat, ha megismerjük, milyen tapasztalatai vannak egy látássérült
szülőnek a gyermekvállalást, gyermeknevelést illetően.
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Abstract
Collaboration and networking between different educational partners is increasingly seen as
one of the most important sources of knowledge sharing and innovation supporting educational
development. Between the two worlds of academics and practitioners there has been a
significant gap for decades. Nowadays, these two different worlds are trying to meet in order
to support the development of education through co-creation and innovation.
This article presents an outline and some early notions of a research project that explores schooluniversity partnership. The research stems from a European doctoral program in teacher
education – EDiTE – which was supported by the Horizon 2020 research program of the
European Union and run by a consortium of five universities. The specific characteristic of this
doctoral program was an innovation in terms of establishing partnerships with schools as
collaborators in research.
The aim of the current research project attempts to explore the nature of partnerships between
doctoral schools and external partners within the framework of EDiTE. The overall research is
a mixed method study resting on four research pillars. This article is a presentation of the
qualitative part of the research, which used semi-structured interviews with the participants of
the EDiTE program. While at the time of presentation the analysis was not yet completed, the
article outlines the relevant literature, methodological design and procedures, as well as some
preliminary notions and possible conclusions.
Keywords: school-university partnership, teacher education research, EDiTE, qualitative
research, doctoral program
1. Introduction
In today’s information world, there is a high tendency towards educational centers exchanging
information with each other in order to follow rapidly changing technological advances and to
deal with current and future social issues. In the past, universities have often been called “Ivory
Tower” for their isolation in knowledge formulation and informing processes. But this is no
longer the case; instead, universities are trying to collaborate with others institutions, in the case
of education especially with schools, for the several purposes.
As the growing of knowledge and information advances, organizations working for the benefit
of society need to increase sharing and exchanging them also in the field of education. For
educational institutions and professionals, dissemination of knowledge became a crucial
activity, according to leading researchers like Hargreaves (1999) and Cochran-Smith (2005), as
it can lead to improve the quality of teaching and learning, hence better the education system at
large. One possible method to create and disseminate knowledge relevant to society is to
connect practitioners and researchers and to create opportunities for their closer working
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together in knowledge producing processes. According to Hargreaves (1999), the simple
solution for successful dissemination of research outcomes is bringing researchers and
practitioners to same research projects allowing them to work together in the manufacturing of
knowledge. To blur the boundaries between the productions of knowledge, its application and
its dissemination the gap between knowledge production communities and the user
communities should be narrowed (Hargreaves, 1999).
This paper examines the nature of collaboration between schools and universities on the basis
of a research project entitled School-University Partnership (SUP) project. The SUP research
project aims to examine the collaboration between universities providing doctoral training
programs and their external non-academic partners, namely schools. The emphasis of the
collaboration between universities and their external partners in Europe started with the
implementation of the "Salzburg principles of doctoral education” (EUA, 2010). The
recommendation of taking consideration of collaboration between higher education institution
and industry for research development and training reflected the 2007 European University
Association’s survey on doctoral programs (Halasz, 2016a). Since then, establishing
partnerships between doctoral training universities and the external industries has become a
major priority in higher education.
In the case of this research, the focus is placed on the European Doctorate in Teacher Education
(EDiTE) an Innovative Training Network within Marie Skłodowska-Curie Actions of Horizon
2020 flagship initiative. EDiTE was run by a consortium of five universities, including
University of Innsbruck (Austria), University of Lower Silesia (Poland), Eötvös Loránd
University (Hungary), University of Lisbon (Portugal) and Masaryk University (Czech
Republic). The main aim of the consortium was to develop and implement an international
doctoral program in field of teacher education research, specifically by involving high-level
doctoral candidates and provide them with funding to conduct doctoral research across
European countries within the umbrella theme of Transformative Teacher Learning for Better
Student Learning in Context of Emerging Europe (Rasinski, Toth and Wagner, 2017).
One of the core elements of this program was to develop and implement collaboration between
the doctoral training institutions and their external partners (mainly schools) during a four years
period in order to improve doctoral education and teacher education. This said, the SUP research
project was born for examining and analyzing the nature and challenges of school-university
collaboration within this EDiTE context.
2. Theoretical Background
2.1 Origins of school-university partnership
In education, the worldwide interest in collaboration between universities and schools has
grown over the past two decades. Specially, in the more industrialized countries, education
became a major priority from the economic, social and political perspectives in order to improve
the performance of countries in a competitive world. Improving the quality of education has
been given a major emphasis for gaining the competitive edge in a globalized economic error
(Tsui, Edwards, Lopez-Real, & Kwan, 2009).
According to Tsui et al. (2009), criticism related with the quality of teacher education programs
led to the establishment of the Holmes Group in 1987 in the United States, which is a
consortium of deans and chief academic officers from major research universities across the
United States. Through their advocacy, professional development schools have been established
in order to improve initial teacher education, the professional development of teachers, as well
as research and development. Concurrently, universities also support schools to overcome the
outdated practices and policies through university-based schools of education. University and
school teaching staff, student teachers and also the policy administrative personnel are working
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collaboratively on achieving the goals of better teacher preparation and quality education for
all students. Since then, school-university partnerships have become highly prioritized in
educational sector in the United States (Tsui et al., 2009).
During the same period, the collaboration between schools and the universities become the
mandatory requirement in England and Wales for the training of teachers. In Australia, the
federal government introduced the ideas of transferring major responsibility of teacher
education from universities to schools during the early 1990s, and several other countries
followed a similar pattern. Therefore, since 1980s and early 1990s, all over the world, schooluniversity partnership has becomes a major mechanisms for improving the quality of
education.(Tsui et al., 2009)
There are multiple reasons for establishing school-university partnerships in countries around
the world. In the United Kingdom, the relevant literature points out that school-university
partnerships focus on research development and collaboration in education. Network of schools
often collaborate with universities for the skill development of in-service teachers, which
sometimes includes development of research skills (McLaughlin, 2008). School-university
partnership for initial teacher training is popular in Australia and United States (Rowley,
Weldon, Kleinhenz, & Ingvarson, n.d.). School-university partnership for professional
development of school teachers is also one of the major components of school-university
collaboration. Sometimes, school-university partnership focuses rather on overall school
improvement. Many scholars are involved in school-university partnerships with different
purposes.
The growing importance of partnership between universities and schools can also be observed
in Europe. Halasz (2016b) mentioned that "school-university cooperation usually cannot be
described by linear and simplistic models in which universities are seen as the holders of
professional knowledge transmitting it to teachers seen as simple receivers". According to
Halasz (2016b), the cooperation between schools and universities are increasingly developing
into the more advanced level where cooperative creation and sense-making is pursued in the
knowledge triangle framework. In the knowledge triangle, education, research and innovation
are operating together by recognition of the school as a place where innovation is embedded
into practice.
2.2 Theory and Practice Gap in Teacher Education: A Call for School-University Partnership
Zeichner (2010) highlighted the lack of connection between university courses and practices in
teacher education training universities based on his own experiences as a teacher educator. A
hybrid space and the third space has been identified as necessary to create a platform where
academic and practitioner knowledge comes together and creates exchanges in a less
hierarchical way. This space would, thus, significantly support and improve the innovative
learning and practices in teacher education (Zeichner, 2010). The traditional divide between
theory and practice in teacher education according to Zeichner (2010) stems from the so-called
"theory application model" where student teachers learn theories at the universities and then go
to schools for practice to apply the theories. The persistence of this divide significantly proves
that field experiences and continuous practice are highly important events for student teacher
learning and they need to be carefully coupled and intertwined with theories mastered in
university courses.
Therefore, it has been seen important to connect the practice and the courses given by the
teacher education universities. Cochran-Smith (2005) pointed out to the responsibilities of
teacher educators as researchers and practitioners in order to serve or improve the quality of
teacher education. She notes that one of the most important responsibilities for the teacher
educator in order to forward the larger enterprise of teacher education is that s/he “must engage
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and work simultaneously on several projects”. This includes three main elements; firstly,
teacher educators must help the prospective teachers' learning process to teach. Secondly,
teacher educators must always investigate their own knowledge and systematically learn
through reflective ways with the aim to generate both local knowledge and useful knowledge
for the public. Finally, teacher educators must always analyze and interrogate all policies that
have an impact on the teacher education through many different perspectives (Cochran-Smith,
2005). In order to achieve these objectives, including establishing reflection patterns for teacher
educators and thorough analysis of teacher education policies, universities cannot stand alone
in their academic worlds.
The notions raised by Cochran-Smith (2005) point to harmful practices in educational research
as well, particularly when researchers fail to connect the outcomes of their research to practice
of the education (Biesta, 2007). According to Biesta (2007), to connect the gap between
research and practice, it is important to see that there is a causal link between educational
activities and their effects or outcomes. From this point of view, the author argued that the
educational research should notice this link as an educational process in order to generate useful
knowledge and practices for the work of teachers and other educational practitioners. Therefore,
whilst the knowledge and practice gap remains to be a major issue and a critical problem at
universities offering teacher education, teacher education research faces a similar challenge
(Biesta, 2007). It is, however, important to acknowledge that educational practice is a very
complex and multi-dimensional social conduct that often is difficult to grasp and to analyze
(Opfer & Pedder, 2011) and as such teacher learning as well needs to be considered as a notion
that takes several levels and depths (Hammerness, et al., 2007). Normally, teacher education at
universities considers institutional learning which rarely goes beyond a deep exploration of
school practices. And while most universities providing teacher education include an element
of practicum, these curricular elements are seldom intertwined by teacher educators. Teacher
education research, hence, faces an even greater challenge. As Berliner (2002) points out
educational research is conducted under premises intolerable in other scientific fields, making
it the hardest science, particularly when relating it linearly with its reality.
This said, it cannot be denied that school-university collaboration is essential for improving the
quality of teacher education, school education and teacher education research programs. From
the tradition in which the leading role in teacher education would rest with the university,
nowadays, universities and schools share the same responsibilities in the initial training of
teachers, their continuous professional development and also research. The collaborative
cultures and seeing teachers as researchers are the starting point of establishing quality
education. Beyond this, teacher education research that rests on principles of collaborative and
mutually beneficial aspects of school-university partnerships is precisely the kind of research
that may contribute to narrowing the existing gap.
2.3 School-University Partnership: In the context of doctoral education related to teacher
education research?
There have been critiques on doctoral education in the early 2000s, particularly with respect of
preparing next generations of doctoral graduates in educational sciences. The criticism
suggested that preparation of educational researchers should better consider and address the
practices due to the lack of connection between theory and practices in the field of education
(Arhar et al., 2013). Likewise, there are also suggestions that school teachers should be able to
conduct research and equally participate in the production of knowledge through collaboration
with researchers at higher education institutions. This would substantially improve knowledge
sharing, as well as daily practices in schools and universities (Cochran-Smith & Lytle, n.d.;
Pesti, Győri, & Kopp, 2018). On the other hand, researchers should consider teachers not only
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as subjects of their research projects, but also as their partners in creating better educational
practices and more accurately analyzing issues and realities of certain educational practices.
In Europe, one of the seven principles of innovative doctoral training published by the European
Commission in 2011 states “exposure to industry and other employment sectors” which foster
the collaboration between the doctoral training providing universities and the world of work. In
the context of doctoral education related with teacher education research, schools can be
considered “the industries” where field-based experiences can be delivered. According to this
principle, the collaboration between the universities and the non-academic world is essential to
improve the doctoral training related with teacher education research.
3. Methodology
In order to comprehensively understand the added value and future opportunities of schooluniversity partnership at large, this research project operates as a four-pillar study, including
quantitative and qualitative part, systematic literature review and case studies. The research is
inherently tied to European Doctorate in Teacher Education (EDiTE) program. Deciding to
engage with a mixed method approach, the research team has managed to both make an indepth analysis of the world of institutional partnerships in a doctoral program such as EDiTE,
as well as examine partnerships beyond this range. Hence, each of the mentioned pillars deals
with a specific target and aim; systematic literature review shall uncover similarities and
differences in different kinds of institutional partnerships including such as between academia
and industry, and schools and non-governmental organizations. The quantitative pillar will
identify the key notions of school-university collaboration within the national scope of
Hungary, and the case studies will show some practices of school-university partnerships
internationally. The focus of this paper, based on the qualitative pillar, undertakes an in-depth
analysis of the institutional ties between universities and schools within a European doctoral
research program in teacher education under the auspices of EDiTE.
3.1 Overall objectives of the SUP research project
This research project aims at exploring the nature of collaboration between universities and
schools in order to understand the benefits, the issues and the challenges of collaboration
processes. As being embedded in EDiTE as its framework, the ambitious aim of the study is
followed by these specific objectives:
1. To understand the characteristics of the partnerships between universities and
other stakeholders, particularly schools, in the EDiTE program
2. To explore the added values of EDiTE partnerships for all involved, including
early stage researchers (ESRs), supervisors, leaders and teachers of the partner
institutions, university staff and leadership, etc.
3. To understand the bottlenecks of collaboration in EDiTE partnerships, including
both individual and institutional constrains)
4. To gather ideas for future stakeholder collaboration
5. To generate and contribute to the overall academic knowledge on schooluniversity partnerships by presenting a specific example of EDiTE
3.2 Specific Focus: the Qualitative Pillar
This article focuses on the qualitative pillar, and, specifically looks at the procedures in carrying
out the qualitative approach, the collaborative work between members and its expected results.
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The main method of data collection was semi-structured interviews. An interview guide and
protocol was developed based on the preliminary results of the quantitative pillar which looked
at some aspects of school-university collaboration within EDiTE through data gathered by an
online survey. Interview questions were subsequently tied to a preliminary analytical
framework which supported a joint understanding of the main points of the data collection
process among all researchers in the qualitative pillar. Naturally, the preliminary analytical
framework was developed to further facilitate the analysis of data. Once all the preparatory
work was done, the interviewing phase took place between mid-februarys until beginning of
May 2019. Due to the fact that the planned number of interviewees was 15 and some of the
interviewees were difficult to reach a lengthy interviewing period was allowed.
The selection of interviewees followed a two-folded logic: firstly, interviews needed to
represent all key actors of EDiTE project including doctoral researchers (ESRs), heads of the
program, supervisors, administrative staff (Head/Admin) and representatives of partner
organizations (PO). Secondly, the planned sample was intended to be random as well as
balanced across the five consortium members of EDiTE. This said, the interviewees were
selected on a more or less equal footing across five European countries (Hungary, Austria,
Portugal, Czech Republic and Poland). It is nevertheless important to understand that in case of
researchers, most of them were nationals of different other countries due to the very specific
outline of the EDiTE program. Table 1 provides a visual summary of the interviewees by
category.
Table 1: Summary of interviewees by categories
Type of interviewee
Number
Consortium countries
3
Czech Republic, Poland, Austria
Early stage researchers (ESR)
2
Portugal, Poland
Self-funded researchers (SFR)
2
Portugal, Poland
Heads of the program (Head/Admin)
1
Hungary
Supervisors (Head/Admin)
2
Austria, Poland, Portugal
Administrative staff (Head/Admin)
Partner organization representatives
4
Hungary (x2), Austria, Portugal
(PO)
It is important to note that in some categories, such as early stage self-funded researchers, there
was a limitation related to host nations as only Portugal and Poland had self-funded researchers
within the scope of EDiTE. Likewise, as noted before early stage researchers were based in
their host countries, however they were not nationals of the same.
The interviews followed a semi-structured design and on average lasted 30 minutes per session.
The interview guide was a suggestion that interviewers followed however with emergence of
interesting and relevant elements additional questions were explored. All interviews were voice
recorded, transcribed and stored at a secured online database.
Before starting the coding process, the qualitative pillar research team gathered to negotiate the
codebook and coding process. An initial codebook was developed following a joint coding of
one document and was left open throughout further coding process. In order to achieve
reliability in further analysis, some documents were cross-coded, which means more than one
researcher coded the same document. See Table 2 for details.
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Document type
ESR 1
ESR 2
ESR 3
SFR 1
SFR 2
Head/Admin 1
Head/Admin 2
Head/Admin 3
Head/Admin 4
Head/Admin 5
Head/Admin 6
PO 1
PO 2
PO 3
PO 4

Table 2: Coding distribution
Researcher 1
Researcher 2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Researcher 3
X
X

X

X

Researcher 1 and 2 bear the main responsibility for the pillar, with researcher 1 being also the
coordinator, thus the two had taken more coding responsibility in comparison to researcher 3
who joined in with more limited time capacity and less responsibility. At the time of writing
this article, the qualitative team has finalized coding of all documents.
4. School-University Partnership in EDiTE: Preliminary notions
Before the coding process has not been finalized and analysis has not been completed, providing
any sort of results would be premature. There are, however, some preliminary notions that can
be gathered considering some of the codes and their implications. Nevertheless, all preliminary
results must be taken with high level of caution as proper qualitative analysis can still provide
more in-depth understanding of the information at hand.
4.1 Purpose of partnership
Implementing doctoral research under the auspices of EDiTE, as a specific Horizon 2020
initiative, included additional requirements of which most important for this paper was creating
collaboration with other non-academic institutions relevant to the field of research. Therefore,
Building institutional Links was developed as a work package of the EDiTE project. According
the Guidelines for Building Institutional Links this specifically means “building partnerships
with non-academic partners, in particular with organizations creating opportunities for active
cooperation between researchers and practitioners has been a key priority of the EDiTE-EJD
project”. With regards to EDiTE, the main non-academic partners were identified to be schools.
Therefore, the origins and the initial purpose of establishing school-university partnerships was
to fulfill the requirements of Innovative Training Network and provide a novelty in how
doctoral research in teacher education is delivered. To achieve this, each EDiTE partner
university indicated an initial list of partner organizations as collaborators in the EDiTE
research program. In most cases, the selected partners were schools and at some instances
partnerships included teacher development agencies, policy bodies and other research
institutions.
Quite interestingly while the original selection of partners was a demand of the project proposal,
not all partnerships established through this form lasted or reached the benefits. Usually this
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would be truer for such partnerships that also managed to stimulate interests from researchers
and the PO representatives. For the researchers this interest needs to be connected to their
research, while for the schools – it has to be more related to a need for improvement, or sheer
curiosity of teachers.
“I am focusing on assessment and focusing on EFL teachers, they are very curious on
assessment. They are very happy and said that assessment is the critical issue and said
‘we are happy that you are conducting assessment in your research, so you can inform
the policy maker what is happening in the classroom level.” (ESR 3)
“I think that they (POs) hope to learn from the partnership and hope that we
(researchers) can help them for the issues currently they are facing. For example, one
issue a school cluster was facing was a very large diversity of student population. This
is a big challenge for the school clusters and also for the school teachers. So, they gladly
accepted our researcher who is doing these topics. So, there must be an alignment
between our research interest and the problem or issue that the school is facing. If these
two things are well aligned, they are open to engage with us” (Head/Admin 2).
On the other side, there is evidence pointed by the interviewees that suggest that these kinds of
matches and alignments have not materialized. While there were no systematical mechanisms
to deal with fruitless partnerships, in a few cases the heads of the program did decided to “let
go” and dissolve the collaboration. This was usually done exactly in order to avoid
disappointment and feeling of failure in collaboration.
4.2 Potential lasting outcomes
While there were many interesting and intriguing notions that were spotted through the coding
exercise, it is impossible at this point to present conclusive patterns and definite statements that
benefit and hinder school-university partnerships. However, a few words can be spared on
potential outcomes as noted by the interviewees.
It was quite interesting that in many interviews with researchers, the collaborative work with
schools brought a greater understanding of the relevance of their work beyond their own
research and beyond the scope of academic discussions. Many of them managed to capture the
complexities of school reality and many have demonstrated high level of reflective thinking.
Furthermore, the notion of research responsibility to support schools and teachers was rather
obvious among interviewed researchers, such as in this case:
“I was always there to explain and they asked me for a feedback, and they asked me
what I see in these situations. I think it's the task of the researcher to be also of use to
the school and to the classroom and give as much feedback as possible. So, community
building and the closer bond” (ESR 1).
Interviews also pointed that researchers and supervisors try to reflect on their practices and
collaboration with the partners. These reflections included managing tense situations, and, more
importantly how to do better in future collaboration with schools.
“(In future) I would have a meeting with everyone, I mean with the teacher team and
the principal and the pedagogue. And I would explain to them what I'm doing, that I'm
taking notes about their school. Although I have written this all they kind of misread
them. I would probably show them an example of my field notes, maybe also read to
them through the process while it takes place” (ESR 1).
Researchers’ reflections demonstrated a level of attachment to schools as the research site as
well as to teachers as partners, and even potential close acquaintances. Similar notions were
demonstrated in interviews with partner organizations who often enjoyed the communication
with the researchers.
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“To get to know the researcher because she has a good personality. This was one of the
best things. And we can meet new people to get the ideas, to share the ideas and
information. And for example, in here, in our school, we believe in something and share
this with this ESR. And she gave us feedback and this was really good and valuable for
us.” (PO 3)
Perspectives shared by the university staff, mainly heads and admins of the program indicate
different kinds of potentially lasting benefits. Several had mentioned that the framework of
EDiTE opened up possibilities for collaborations that otherwise might not have been
established. Some partnerships have brought in opportunities for higher practitioner
participation in conferences and more stable exchange of knowledge.
5. Conclusion
Overall, while it is still premature to gather conclusive evidence based on empirical findings, it
is already indicative that school-university partnerships indeed have the potential bring valuable
and lasting outcomes for the parties involved. Nevertheless, in order to have a situation where
benefits outweigh the efforts, it is crucial to understand what those elements that ease the
collaboration are and how partners can mend occurring difficulties. Some of the early
conclusions do indicate that successful partnerships based on research interests and needs, as
well as on needs from the schools, have produced more viable exchange. Additionally, a wellestablished partnership may indeed bring higher researchers’ interest in school realities and
problems, and can support reflection on how to apply their results for the purpose of school
improvement. In such way, doctoral researchers are able to understand the relevance of their
work beyond higher education and in relation to schools and the society. This argument leads
to empowering educators by highlighting their role as agents of change and creating long-term
relationships between educational institutions.
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Absztrakt
Kutatásunk célja a magyar matematikatanárok támogatása új oktatási módszerek
alkalmazásában. Célunk csatlakozni azon kutatókhoz és tanárokhoz, akik elkötelezett hívei a
felfedeztető matematikaoktatásnak. Ezen belül kifejezetten gondolok Varga Tamás követőire,
aki az Európa szerte híres New Math mozgalom szellemiségéhez csatlakozó magyarországi
matematikaoktatási reform egyik vezetője volt az 1970-es években.
Érdeklődésünk középpontjába a csoportmunka alkalmazása került. Bár a fenti reform ezt csak
opcionálisan alkalmazza, a középiskolai oktatási kísérletek egyik első tanárnője, Pálfalvi
Józsefné mindmáig a módszer elkötelezett híve.
Széles körben kutatott és ismert, hogy a generációk változása, a rohamosan fejlődő világ új
oktatási módszerek alkalmazását igényli. Felnövekvő diákjainknak a munka világában egyre
inkább szükségük lesz a kommunikációs-, szervezőképességre és egyéb szociális készségek és
képességek birtoklására. A világ leggazdagabb, legsikeresebb emberei is egyhangúan kiemelik
a kommunikáció és a hatékony együttműködésre való képesség fontosságát [1], melyek
fejlesztése a hagyományos oktatásban erősen háttérbe szorul.
Számos igazolt előnye ellenére – többek között hatékonyan fejleszti a diákok interperszonális
képességeit és jelentős motiváló erőt jelent – sok tanár elzárkózik a csoportmunka
alkalmazásától. Ennek oka nem a módszertől való elzárkózás, hanem a szoros tanmenet által
diktált tempó, melybe ez a látszólag időhúzó módszer nem fér bele.
Jelen beszámoló első részében szeretnénk bemutatni azt a képet, mely kialakult bennünk
kutatómunkánk során, a tudományos folyóiratokban, tanári kézikönyveken, internetes
fórumokon olvasottak alapján és középiskolai tanárokkal készített interjúkon keresztül.
Eközben fordult figyelmünk a kooperatív tanulás felé. A későbbiekben az egyszerűbb
csoportmunkán túl, ezeket is alkalmaztuk munkánk során.
Az összegyűjtött ismereteket gyakorlatba is átültettük: 2018 májusában egy 10 tanórás oktatási
előkísérletet végeztünk 8. osztályos tanulókkal egy kirándulás keretében. A tapasztalatok
alapján átdolgoztuk, finomítottunk az általunk kidolgozott módszeren és tananyagon, így idén
tavasszal két 9. osztályban folytattuk a kísérletet.
Hosszú távon célunk egy egységes képet festeni a kooperatív technikák magyarországi
alkalmazhatóságáról, működő külföldi gyakorlatokat adaptálva a hazai oktatási rendszerhez.
Fontosnak tartjuk az elméletet gyakorlatba ültetését, és oktatási kísérleteken keresztül mind
szélesebb tapasztalat gyűjtését. Ez utóbbi elengedhetetlen az új ötletek, gyakorlatok
népszerűsítéséhez is, hiszen kutatásunk célja, hogy a mindennapok matematikaóráin mind
szélesebb körben megjelenhessenek a csoportmunka és a kooperatív oktatás elemei.
Kulcsszavak: kooperatív tanulás, felfedeztető matematikatanítás, kombinatorika
1. Történelmi háttér és motiváció
Varga Tamás munkássága alapvetőnek bizonyul a magyarországi felfedeztető oktatás kapcsán.
Az általa vezetett munkacsoport valósította meg a komplex matematikatanítási kísérletet, mely
a diákok tapasztalatszerzésére épít. A módszer célja, hogy a tanuló saját maga fedezzen fel
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dolgokat, melyekre képes [2]. A tananyagot a diákok meglévő képességeihez igazították, így
lehetőség nyílt arra, hogy a felfedezés öröme valódi motiváció legyen [3]. Ennek segítségével
a diákok gondolkodási struktúrája folytonosan épülhet fel [4]. A mai oktatásban például a Pósamódszerben jellennek meg elemek ebből [5], azonban ez még főként a tehetséges gyermekekre
fókuszál.
A komplex matematikatanítási kísérlet elsősorban az általános iskolai tananyaggal foglalkozott.
A középiskolai korosztályra vonatkozó kísérletsorozat mögött is nagy összefogás állt, azonban
– külső körülmények miatt – félbeszakadt. A kísérletből kidolgozott tankönyvek választhatókká
váltak a tankönyvpiacon, de széles körben nem tudtak elterjedni, mert ehhez további munkára,
elsősorban a tanárok támogatására lett volna szükség [6].
Munkánk kiindulópontját az utóbbi kísérletekről szóló beszámolók adták. Pálfalvi Józsefné és
Mayerné dr. Bartal Andrea – akik mind a középiskolai tananyagok összeállításában és
kidolgozásában, mind a kísérleti oktatásban részt vettek – átütő sikerekről számoltak be.
Munkamódszerük a felfedeztető matematikaoktatáson túl jelentősen épített a diákok
feladatsorokkal támogatott, 4–6 fős csoportokban végzett önálló munkájára. A csoportok
matematikai tehetség szempontjából homogének voltak, így biztosították a differenciált oktatás
lehetőségét. Az alkalmazott segédanyagok minden csoportot a saját képességszintjének
megfelelően támogattak, így a sikerélmény minden tanuló számára elérhetővé vált. A
munkamódszer a legközelebbi fejlődési zóna elvének megfelelő segítséget biztosított a
diákoknak [7], így a mindenki saját tempójának megfelelően, hatékonyan fejlődhetett. Ezt
bizonyította az is, hogy a kísérleti osztályoknak a kötelező tanterven túl további kiegészítő
tananyagok feldolgozására is maradt idejük. A gyerekek nemcsak jól teljesítettek
matematikából, hanem az átlagnál nagyobb arányban meg is szerették azt. [8]
Az 1970-es évek tapasztalatai fordították figyelmünk a kooperatív oktatás felé. Célunk az
aktuális kísérleti és elméleti kutatások eredményeinek integrálása a magyarországi
matematikaoktatásba.
2. Szakirodalmi összefoglaló
Az oktatási rendszer világszerte egyre inkább diákközpontúvá válik. Ma már természetes, hogy
a diák hozzászólhat a tanórához, felteheti kérdéseit. Sok kutatás vizsgálja a tanórai
kommunikációt és azt, hogy milyen módszerek tudják hatékonyan támogatni a diákok
fejlődését [9, 10]. Azonban nagyon fontos szem előtt tartani Anna Sfard megjegyzését,
miszerint a csendes gondolkodást semmilyen diszkusszió, dialógus, beszélgetés vagy érvelés
nem tudja helyettesíteni [11].
Spencer Kagan a kooperatív tanulásban négy alapelvet fektet le, melyet az ÉEEP mozaikszó
foglal össze. É: építő egymásrautaltság, miszerint fontos, hogy a diákoknak szükségük legyen
egymás segítségére a munka végrehajtásához. E: egyéni felelősség, mely arra utal, hogy diákok
feladatköreinek szeparálhatónak kell lennie, illetve az értékelés is mindig egyénenként történik.
E: egyenlő részvétel, mely a potyautas jelenség ellen száll harcba. P: a párhuzamos interakció
kiemeli, hogy a munkamódszer nagyobb teret biztosít a diákok gondolatainak szóbeli
kifejtésére. A tananyag élményszerű feldolgozása mellett hangsúlyozza a szociális készségek
fejlesztését is. A négy alapelv teljesülését a struktúrák hivatottak biztosítani, miszerint a diákok
mindig meghatározott szerepet kapnak egy-egy feladat teljesítéséhez. [12] Bár a fenti módszer
erősen idealisztikusnak tűnik, az alapelveket fontos megragadni belőle.
Alrø hívja fel a figyelmet arra, hogy nagy küzdelem a felfedeztetéshez szükséges légkör
kialakítása is. A diákok sokszor a tanárnak akarnak megfelelni, „A Jó Választ” akarják kitalálni.
Napjainkban a matematikaóra szerves részévé vált a hibák üldözése: az bűntetendő és javítandó,
pedig a felfedeztető tanulás szerves része a tévedés lehetősége. A tévút nem egy szükséges
rossz, hanem egy előre vivő, gondolkodást fejlesztő természetes lépcsőfok. Alrø arra biztat,
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hogy merjünk tanítani nyitott kérdésekkel is, melyekre nincs megoldókulcs, vagy helyes válasz.
Meg kell küzdeni a szorító idővel és tananyaggal, meg kell hívni a diákokat a kreatív
gondolkodásra. Olyan apróságokra is felhívja a figyelmet, mint a személyhasználat. Ha a
pedagógus az együtt gondolkodásra hívja a diákokat, akkor többesszám első személyt
használjon, mert így nem egy külső, megmondó hatalmat képvisel. Dekker is hasonlóan
vélekedik a témáról: a diákok a tanulás aktív részvevői, a tanárnak a facilitátor szerepét kell
felvennie. Az ő kísérletei mutatták ki, hogy a diákok megakadása esetén a pedagógus bátorító
megjegyzései, a diákok pszichés támogatása legalább akkora segítséget jelent, mint a megfelelő
szakmai támogatás nyújtása. [13, 14]
Isaac is kiemeli a csoportmunkához szükséges légkör kialakításának fontosságát. Ha a diákok
nem látják értelmét, nem szívesen teszik meg az extra erőfeszítést annak érdekében, hogy
megtanuljanak együtt dolgozni, sokuk megfogalmazza, hogy zavarja, a rendszeresen
felbukkanó potyautas jelenség is. Azonban ez megfelelő nyíltsággal kezelhető: tisztázni kell a
diákokkal, hogy mi a cél, és akkor partnerek lesznek [15]. A szokások, a munkamódszer
kialakításához időre van szükség, de ez mindenképp megtérül [16].
További előnye a kommunikáció erősebb jelenlétének, hogy az órán történtek elemzését is
megkönnyíti. Robotti megállapította, hogy a diákok verbalizált gondolatai hitelesen
használhatók gondolkodásuk elemzéséhez is, mely a kutatás jövője szempontjából
kiemelkedően fontos [17]: A dialógusok rögzítése a tanulók megzavarása nélkül is lehetséges,
így hatékony információgyűjtésre nyílik lehetőségünk.
3. Alkalmazott módszerek
Kutatásunk elsődleges célja a magyarországi helyzet felmérése volt. Azt szerettük volna
feltárni, hogy a számos buktató ellenére milyen lehetőségek vannak a csoportmunka és a
kooperatív oktatás módszereinek integrálására a magyar középiskolai oktatásba. Ennek
érdekében három, egymásra épülő kutatási lépést hajtottunk végre. Elsőként feltáró, félig
strukturált interjút készítettünk középiskolai matematikatanárokkal, majd ennek tapasztalatait
integrálva készítettünk elő egy előkísérletet: az aktualizált módszertannal nyolcadik osztályos
tanulóknak tartottunk tíz matematikaórát egy 3 napos tábor keretében. A tapasztalatokat
összegezve és a módszertanba beépítve valós iskolai körülmények között is végeztünk két
kísérleti munkát: egy szakiskola és egy gimnázium első évfolyamaiban.
A kísérleti körülményeket az 1. táblázat részletesen összefoglalja:

1
2
3

Iskola típusa
közepesen
erős általános
iskola
gimnázium
szakiskola

1. táblázat: A kísérleti csoportok
Évfolyam
Osztálylétszám Tanórák száma
8. év vége, két
16
10
osztályból önként
jelentkezők
nyelvi előkészítő
34
6
9.
12
6

Körülmény
tábor
iskolai tanóra
iskolai tanóra

A kísérleti órákat Kovács-Kószó Eszter tartotta, mint a kísérlet egyik tervezője és vezetője, de
a csoportok kialakításában tanárai segítségét is kértünk. A diákok 4 fős homogén vagy
heterogén csoportokban dolgoztak. Az órák felépítése alapvetően a 70-es évek kísérleteinek
óratervezésén alapult. A diákok részletesen kidolgozott feladatlapot kaptak, melyek a
kilencedik osztályos kombinatorika tananyagot dolgozták fel mindhárom esetben. A feladatokat
kérdések követték, amelyek felfedeztető módszer szellemében végigvezették a diákokat a
megoldás menetén, illetve helyenként önellenőrzésre, mélyebb átgondolásra bíztatták őket.
Egy-egy gondolatmenet végén közösen megbeszéltük a feladatokat, leszűrtük a tanulságokat.
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Ha a diákok maguktól is rájöttek a kívánt ötletre, gondolatra, megértették a feladat
mondanivalóját, akkor nem volt szükség azok mélyebb megbeszélésére. Kisebb osztálylétszám
esetén előfordult – a ’70-es évek kísérleteivel összhangban – hogy ezen feladatokat közösen
meg se beszéltük, csak csoportonként győződtünk meg arról, hogy mindenki megértette azt. Ha
a feladatlapok nem nyújtottak elég segítséget esetleg több megoldás is született, közös,
kérdésekkel vezérelt együtt-gondolkodásra invitáltuk őket. A cél minden esetben a felfedezés
élményének biztosítása volt minél több diák számára. A két kisebb létszámú csoportnál
lényeges szerepe volt a kísérletvezető tanárnak, aki körbejárt, és megállt, kérdésekkel segítette
a diákok munkáját. Dekker tapasztalataihoz híven célunk volt elsősorban a közös munkára
bíztatni őket, szakmai segítséget csak legszükségesebb esetben adni. A tehetségesebb diákok
számára extra feladatokat készítettünk, melyet gyorsabban haladó csoportok dolgozhattak fel,
ha végeztek a kötelező, közös megbeszélésre szánt feladatokkal.
A kísérletekkel elsősorban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy lehetséges-e a fentikehez
szükséges légkör kialakítása a mai magyar diákok között. Elindul-e ilyen rövid idő alatt a
hatékony munka, a diákok képesek-e egymást támogatva hatékonyabban dolgozni annál,
mintha önálló feladatmegoldás folyna a tanórán.
Az Kutatási eredmények című fejezet megállapításai az órai tapasztalatokra, az osztályt tanító,
az órákon jelen lévő tanárok véleményére, a diákok által kiöltött feladatlapokra, vélemény- és
attitűdkérdőíveikre, valamint a tanítási egységet lezáró felmérő dolgozatokra alapoztuk.
4. Kutatási eredmények
4.1 Interjúk, eredményei
Összesen 14 középiskolai matematikatanárral készítettünk félig strukturált interjút, melyek
időtartama hozzávetőlegesen egy-egy óra volt. A beszélgetésekről hangfelvétel készült.
A pedagógusok a szegedi középiskolák széles skáláját képviselték: 3 elit gimnáziumi, 2
gimnáziumi tanár, 5 jó színvonalú szakgimnáziumi 3 szakgimnáziumi és 1 szakiskolai
pedagógus.
Az interjú elsődleges célja az aktív tanárok általános véleményének felmérése volt a 3. pontban
leírt oktatási módszerről: van-e módosítási javaslatuk és mekkora esélyt látnak a középiskolai
integrálhatóságára. Általában jól kibontott válaszokat kaptam, csak ritkán kértem pontosítást.
A fontosabb kérdések az alábbiak voltak, melyek keretet adtak és terelték a beszélgetéseket.
Ezektől lényegesen nem tértünk el egyik esetben sem.
1. Milyen tapasztalatokkal érkeznek a diákok a középiskolába a kombinatorika és a
valószínűségszámítás témaköreiben? Találkoztak-e ezekkel a tananyagrészekkel? Ha
igen, végeztek-e személyesen kísérleteket (például érmék, kockák dobálása)?
2. Mi a tapasztalata a házi feladatokkal kapcsolatban? Szokott-e adni házi feladatot? Ha
nem miért nem? Ha igen, mi a tapasztalata: meg tudják csinálni a feladatokat, egyáltalán
próbálkoznak otthon vele?
3. Mi a tapasztalata, mik ennek a két témakörnek a nehézségei?
4. Mernek-e kérdezni a tanulók? Meg tudják-e fogalmazni, mit nem értenek? Akarják-e
megfogalmazni, próbálkoznak-e a kérdésekkel?
5. Mivel tudja növelni az órai aktivitását a csendesebb, esetleg gyengébben teljesítő diákok
esetén?
6. Mi a véleménye a differenciálásról? Hosszú távon feltétlen szétszakadást jelent?
7. Mit gondol a csoportmunkáról?
8. Mit gondol: reális-e egy átlagos osztályban olyan homogén csoportokat kialakítani,
melyben működhet a munkamegosztás?
9. Mit gondol az önellenőrzésről?

369

10. Az általunk készített segédanyag tartalmazni fog elektronikusan (például
okostelefonnal) használható segítséget a feladatok feldolgozásában. Ebben egymásra
épülő kérdések lesznek, melyek végigsegítik a diákokat a feladatokon. Ön szerint ha
egy ilyen segédanyagot kap egy diák, azt tudja felelősségteljesen használni, és csak
akkor nyúlni segítségért, ha arra már tényleg szüksége van? Ha nem, Ön szerint
érdemes-e jelszóhoz, időhöz kötni a továbblépést?
Az általános tapasztalatok alapján elmondható, hogy minden tanár szükségesnek látta az
oktatási módszerek megújítását, és a diákok aktív bevonását a tanítási-tanulási folyamatba. A
csoportmunka alkalmazhatóságát csak kevesen (5 fő) tartották reálisnak, illetve kipróbálásra
érdemesnek. Néhányan (4 fő) viszont nagyon határozott elzárkózást tanúsítottak.
A feladatlapok felépítése kapcsán is megoszlott a pedagógusok véleménye. A problémák
feldolgozását segítő kérdések alapvetően a feladatok után következtek, térközzel illetve
jelzéssel elválasztva azoktól. Több tanár megbízhatónak tartotta a diákokat a tekintetben, hogy
csak szükség esetén veszik igénybe a felkínált segítséget (4 fő), hárman azonban teljesen
lehetetlennek tartották az ilyen jellegű önfegyelem gyakorlását. A többiek tartózkodtak, nem
tudták magabiztosan megjósolni a diákok viselkedését. Azonban abban mindhárom csoport
megegyezett, hogy a segítő kérdések minden esetben hasznosak, fejlesztik a diákok
gondolkodását, segítik a felfedezés folyamatát.
Az összes pedagógus legerősebb aggálya a csoportmunkával szemben a munkatempó várható
csökkenése és a gyengébb képességű homogén csoportok fejlődésével kapcsolatban merült fel,
melyek valós, de a szakirodalom alapján kezelhető problémák.
Lényeges változtatási javaslatokat nem kaptunk, továbbá az interjúk alapján összességében
érdemesnek tartottuk kísérleti munkával folytatni kutatásunkat, melynek eredményeire a
legtöbb tanár kíváncsi volt – még abban az esetben is, ha saját maga nem tervezte alkalmazni a
módszert.
4.2 Matematikatábor
A táborban értékes tapasztalatokat szereztünk a továbblépéshez. A csoportmunka több pozitív
hatása érzékelhető volt, továbbá megjósolt és váratlan nehézségekkel is találkoztunk.
A tanulók négy, matematikai képesség szerint gyengülő csoportban dolgoztak. Az első és a
második csoport egyértelműen élvezte a közös munkát, hatékonyan dolgoztak együtt, egymást
segítve és lelkesítve, a harmadik csoport határozott fejlődést mutatott a kooperációban, a
negyedik pedig erősen passzív volt. A precizitásban, önellenőrzésben viszont még bőven akadt
fejlődési lehetőség: a segítő kérdések azon típusait, melyek a megoldás vizsgálatára szólították
fel a diákokat, többnyire figyelmen kívül hagyta mindenki, többször még a konkrét
cselekvéssorozatra felszólító feladatokat is.
A leggyorsabban haladó diákok felszabaduló idejét hatékonyan lefoglalták az extra
feladatsorok, mely előnye a közös ellenőrzéskor is megmutatkozott: ha ennek a csoportnak a
megoldásait már korábban jóváhagytam, gyorsaságuk nem zavarta gyengébb képességű
társaikat. Viszont a 2–3 percnyi felszabadult idő lekötésére ezek nem voltak alkalmasak, így az
1. csoporton kívül más nem profitálhatott belőlük. A későbbiekben rövid, kevésbé mély
matematikai tartalmú, egyszerű gyakorlásra alkalmas időkitöltő feladatokkal is érdemes
készülni, hiszen ez a fegyelmezésben, a diákok összetartásában is sok segítséget jelent.
A harmadik csoport szociális szempontból is problémás volt: egyik lány kirekesztődött a
munkából, és a többiek is hajlamosak voltak önálló munkára váltani. A gyakori tanári biztatás
hatására a tanórák utolsó negyedére már megmutatkozott a pozitív változás. Ez a példa ékes
tanulsága volt a csoportmunka szociális hálóra irányuló pozitív hatásának.
A homogén csoportok munkájával kapcsolatban a kísérlet alapján arra a sejtésre jutottunk, hogy
nem elsősorban a diákok matematikai tehetségében megmutatkozó különbségek okozzák egyes
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csoportok gyenge munkatempóját, sokkal inkább a diákok motiválatlansága, munkakedvének
hiánya okoz nehézséget. Többnyire ez a két faktor összefügg, azonban más-más megközelítést
igényel. A sejtés igazolásához további kísérletekre lenne szükség.
Az interjúk által előre jelzett időveszteséggel kapcsolatos probléma a kísérlet során is
jelentkezett. Körülbelül feleannyi feladattal tudtunk adott időegység alatt foglalkozni, mint amit
reális lenne betervezni egy határozott tanári vezetéssel irányított frontális osztálymunka esetén.
A megbeszélések többször legalább annyi időt elvettek, mintha akkor találkoztak volna a diákok
a feladattal először. Ennek oka elsősorban az volt, hogy majdnem minden diák elkezdett
érdemben foglalkozni a feladattal, több megoldási úton is elindultak, és ezért több időbe került
ezeket mind megbeszélni. A gondolkodás fejlődéséhez többször zsákutcákon keresztül vezet az
út, de a befektetett idő megtérül a diákok gondolkodásának fejlődése révén (is). Tovább
lassította a folyamatot, hogy az önellenőrzést szolgáló feladatokat a diákok nem vették
komolyan, így a tipikus hibák kiküszöbölése nem járt sikerrel. Bár a kísérlet során tapasztalt
munkatempó kérdéseket vet fel a csoportmunka alkalmazhatóságával kapcsolatban,
meggyőződésem, hogy a diákok így mélyebben átgondolhatták a feladatokat, melynek hatása
hosszútávon érik be.
A tábor legfontosabb, továbbvihető tanulsága a feladatsorok felépítése kapcsán fogalmazható
meg. A kérdések és utasítások egyértelműségére, azok végrehajthatóságára nagyobb hangsúlyt
kell fektetni. Fontos hangsúlyozni szóban és írásban is a diákoknak, hogy minden egyes lépés
fontos, azok elvégzése lényeges a feladatmegoldás során. A záró felmérések alapján a diákok
jól elsajátították a tananyagot. Biztató volt a 3. csoportnál bekövetkezett fejlődés, továbbá a
diákok lelkesedése, melyet az attitűd felmérés is igazolt.
4.3 Iskolai tanórák: szakiskola
A második két kísérletben már a Kagan-féle elmélet alapján matematikai tehetség
szempontjából heterogén csoportokkal dolgoztam. A diákok három darab négy fős csoportban
dolgoztak.
Mindkét esetben célom volt a fokozatosság. Kezdetben csak laza, irányítatlan pármunkában
oldották meg a feladatokat, de már ekkor is négyfős csapatokban ültek egymással
szembefordított asztaloknál. Így lehetőségük volt segítséget kérni a szemközti pártól, de erre
direkt utasítást még nem kaptak. A második tanórától kezdve alkalmaztam a bölcs és írnok
később a négyes szóforgó és az ötletek az asztalon struktúrákat is.
A bölcs és írnok egy erősen kontrollált pármunka. A módszer lényege, hogy a feladatokat a
diákok felváltva, párokban oldják meg. A bölcs gondolja ki a feladat megoldását, az írnok
rögzíti azt diktálás alapján. Ha a bölcs megakad, vagy hibázik, az írnok feladata segíteni neki.
A négyes szóforgó lényege, hogy a diákok négyes csoportban felváltva kapnak szerepet, míg
az ötletek az asztalon struktúrában a diákok közös ötletelése kap szerepet. [12]
A csoportokat temperamentuma nagyon különböző volt. Egyik csapatban lelkesen dolgoztak,
ötleteltek, próbálkoztak illetve időnként látványosan feladták az erőfeszítést. A második csoport
nyíltan felvállalta, hogy számára a kooperativitást a legtehetségesebb tanuló vak másolása
jelenti, míg az utolsó csapat az interakció teljes minimumára törekedett. A tanár mindhárom
csoporthoz rendszeresen oda tudott menni, bíztatta őket a közös munkára, tippeket adott az
kooperáció kivitelezésére, vagy szakmai, irányító kérdéseket tett fel nekik.
Az ellenállás határozott volt. Játékosabb feladatokat élvezték, de a nehézségek feladást
váltottak ki. Az egymással való kommunikációt haszontalannak tekintették és ezt az attitűdöt a
kísérlet időtartam alatt (6 tanóra) nem sikerült lényegesen megváltoztatnom. Enyhe javulás
érzékelhető volt, a diákok árnyalatnyival az utolsó két tanórán már jobban követték a
munkamódszerre vonatkozó utasításokat, de szignifikáns különbség nem jelentkezett,
figyelembe véve az egyéb, külső hatásokat, mint például a kora reggeli kezdés vagy a hiányzó
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tanulók okozta változások. Ennyi idő alatt a diákok még nem tudták megszokni, megtanulni az
új tanulási irányelvet. Bár célunk volt fokozatosan felépíteni az órákat, egyben hangsúlyt
fektettünk arra, hogy ebben az időszakban nem csak a matematikát, de a kooperációt is
tanulniuk kellett, hat tanóra kevés volt. Erősen indokolt lenne hosszabb kísérleti periódus
alkalmazása is, azonban erre nehéz vállalkozó szellemű pedagógust találni a kutatás korai
szakaszában.
A feladatlapok felépítése kapcsán pozitív tapasztalataink voltak, azok megfeleltek a diákok
képességszintjének, és hatékonyan támogatták őket a konstruktív feladatmegoldásban.
Egy meglepő jelenettel találkoztunk a munka során. Az ciklikus permutáció tanítása során
lassan, de megérkezett az „aha-élmény” [18]. Több apró segítséggel, kérdéssel és sok
bíztatással minden csoport eljutott a megértésig. A következő órán gyakorlás és elmélyítés
céljából újra elővettük egy ciklikus permutációval foglalkozó feladatot, és meglepetésünkre
ismét az előző órán tapasztalt lépéseken kellett végig haladni, míg az aha-élmény újra
jelentkezett. Óra végén egy gyors ismétlőkérdésnél az eddigre már jól ismert tévút ismét
felütötte a fejét. Ez a példa jól illusztrálja, hogy a megértés mellett nagy szükség van a
gyakorlásra, az elmélyítő feladatokra is [19].
A diákok feladatlapjai arról tanúskodtak, hogy munkát többnyire komolyan vették, mindenki
dolgozott a feladatokon, de annak rendezett leírása többnyire problémás volt. Erre vagy további
időt kell szánni az ellenőrzések során, vagy részletes megoldásokat kell – legalább időnként –
biztosítani számukra.
4.4 Iskolai tanórák: gimnázium
A gimnáziumi kísérlet volt a legnehezebb. 34 főt, illetve 9 csoportot folyamatosan figyelemmel
követni egy személy nem tudta, illetve a hirtelen módszertani váltás hatására fegyelmezési
problémák is jelentkeztek, bár cél volt a fokozatosság. A légkör is nagyon különbözött az eddig
tapasztaltaktól. A diákokban kialakult a gimnáziumokra jellemző hozzáállás: a cél elősorban a
jó jegy elérése. Többen is megfogalmazták a kísérlet végén, hogy frusztrálta őket, ha a
csoportjuk nem haladt, másról beszélgetett, de hatni nem tudtak társaikra, időnként magukra
sem. Diák szemmel is szembetűnő volt, hogy nem a szokásos feszített tempóban zajlik a
tanulás, és ezért már a nyelvi előkészítő évfolyamban elutasították a módszert az érettségire
hivatkozva.
A fenti hozzáállás a feladatlapokon is tükröződött. Látható volt, hogy a diákok relatíve nagy
százaléka az erősebb kontrol hiányában nem fordított kellő energiát a megoldások rögzítésére.
A probléma megoldását a fokozatosabb módszertani váltásban látjuk, mely fontos, hogy
megnyilvánuljon a kontrol lassú csökkenésében is.
A kísérlet előtti hipotézisünk szerint a gimnáziumi tanulókkal több tananyagot kellett volna
feldolgoznom a nagyobb osztálylétszám ellenére, azonban ez tévesnek bizonyult. A kisebb
osztálylétszám és a nyitottabb attitűd ellensúlyozni tudta a diákok képességbeli különbségét.
A strukturált csoportmunkával szemben itt is ellenállást tapasztaltunk, melyet a későbbi attitűd
kérdőívek is igazoltak. Bár a szakiskolában megjelent passzivitás vagy nyíltság nem
jelentkezett, a diákok nem, vagy csak nagyon kevesen követték a feladat munkamódszerre
vonatkozó utasításait, mivel első ránézésre idegenkedtek attól. Ezen nem változtatott a sokszori
figyelmeztetés, kollektív vagy személyes felhívás és magyarázat sem.
Az érdekesebb vagy nagyon határozottan determinált, kis lépéseket igénylő feladatokkel
azonban szívesen foglalkoztak, mely alátámasztja, hogy a diákok a komfortzónájukon belül
illetve a gyors sikerélménnyel könnyebben motiválhatók a munkára.
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5. Összefoglalás, kitekintés
Kutatásunk fő eredményeként megállapítottuk, hogy a magyar matematikaoktatásban a
frontális osztálymunka hirtelen lecserélése túl gyors lépésnek számít. A diákok a csoportmunkát
vagy a kooperatív technikákat nem tekintik hatékony módszernek ezért nem veszik komolyan
az ilyen jellegű feladatokat, még akkor sem, ha a kísérlet érettségi témakört dolgozott fel.
Kifejezetten igaz ez a teljesítményorientált diákokra.
A továbbiakban kisebb változást igénylő kooperatív technikák alkalmazhatóságát tervezem
vizsgálni, melyek később teret nyithatnak a fenti módszer alkalmazására is. Erre alkalmas lehet
a már említett Kagan-féle bölcs és írnok struktúra Előnye, hogy a hagyományos
matematikaórába nagyon kis változtatással beépíthető: az egyéni munkára szánt feladatokat
tervezzük lecserélni erre a munkamódszerre. A fenti struktúra a kooperatív technikák számos
előnyét birtokolja, többek között aktivizál minden diákot és serkenti a kommunikációt is. A
verbalizálás segít rendszerezni a gondolatokat, gyakoroltatja a nyelvhasználatot és segít
fenntartani a figyelmet is.
Az előkísérletek megkezdődtek, a kezdeti tapasztalatok bíztatók. Ha a pármunkában már
kellően stabilan dolgoznak a diákok, hosszútávon szeretnénk visszatérni a négy fős
csoportmunkához is. Célom, hogy a tanárok aktív támogatásával megvalósulhasson. A magyar
matematikaoktatásnak szüksége van a megújulásra. Szeretnénk ehhez a kooperatív technikák
adaptálásával hozzájárulni.
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MAGYARORSZÁGI ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM MÉRÉS 7–8.
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Absztrakt
Mivel ma már több kutatás is bizonyítja, hogy egyre nagyobb az ökológiai túlfogyasztás, így
kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyi lehet a magyarországi 7–8. osztályos
tanulók ökológiai lábnyoma. Az országos mérés során a XXI. Bókay Árpád Országos
Biológiaversenyen résztvevő általános iskolák, gimnáziumok, ökoiskolák, illetve nem
ökoiskolák adatait hasonlítottuk össze.
Az ökológiai lábnyom vizsgálatakor arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyarországi 7–8.
osztályos tanulóknak életvitelükkel mennyi lehet a természetre gyakorolt hatása, mennyi
földterületre van szükségük az aktuális életmódjuk fenntartásához.
Megvizsgáltuk az ökológiai lábnyom összetételét, külön kiemelve a karbonlábnyom nagyságát.
Az eredményekből kiderült, hogy mekkora átlagosan a magyarországi 13–15 éves diákok
ökológiai lábnyoma, illetve, hogy megfigyelhető-e eltérés lakóhelyük településnagysága
szerint. Vizsgáltuk a lehetséges okokat, összefüggéseket és megoldásokat kerestünk arra, hogy
miként lehetne csökkenteni a kapott százalékokat. Az eredmények jól összehasonlíthatóak
korábbi magyarországi ökológiai lábnyom eredményekkel, valamint más országok méréseivel
is.
A technikai eszközök fejlődésével, a népesség folyamatos növekedésével az emberiségnek
egyre nagyobb földterületre lenne szüksége, amelyet a Föld már nem tud biztosítani.
Kutatásunkban kitértünk arra, van-e drasztikus különbség a diákok ökológiai lábnyomában attól
függően, hogy milyen népességszámú településen élnek, illetve, hogy véleményük szerint mit
tehetnének a kapott értékek csökkentése érdekében. Ezt azért is tartottuk fontosnak, mivel
minden évben van egy olyan időpont, amikor az emberiség túllépi a Föld kapacitását, és amit
onnantól kezdve fogyasztunk, azt már a következő évi erőforrásaink felélésével tesszük. Ez a
nap a Túlfogyasztás napja, amely minden évben egyre korábban van, 2018-ban augusztus 1jére esett.
A mérés során vizsgáltuk, hogy eltér-e azoknak a diákoknak az ökológiai lábnyoma az átlagtól,
akik a kutatást megelőző években egy környezeti nevelési Oktatócsomag segítségével,
élményalapú módszerekkel foglalkoztak a témával, illetve, hogy milyen megoldások
lehetségesek a pedagógiai munka során, amellyel segíthetjük a környezettudatosabb életvitel
elsajátítását.
Kulcsszavak: Környezeti nevelés, ökológiai lábnyom, általános iskola, Oktatócsomag
1. Bevezetés, célok
Kutatásomban arra voltam kíváncsi, milyen lehet a magyarországi 7–8. osztályos tanulók
ökológiai- és karbonlábnyoma.
Kíváncsi voltam arra, van-e különbség ökoiskolák és nem ökoiskolák átlaga között, a
településnagyság befolyásoló hatására, valamint arra, mit gondolnak a saját intézményük
eredményéről diákok. Kiderült a kutatásból véleményük a környezetszennyezésről, illetve
javaslatokat tettek azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne csökkenteni az ökológiai- és
karbonlábnyomuk eredményét.
A kutatásommal azt is célom vizsgálni, hogy mit lehetne tenni a környezeti nevelési munkában
a kisebb korosztályoknál, hogy a diákok az életkor előrehaladtával se váljanak
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környezetközömbössé. Vizsgálom, hogy milyen környezeti munka kiegészítő módszerekre
lenne szükség, hogy a diákok a pre-pubertáskort elérve fogékonyak maradjanak a környezetük
védelmét érintő témakörökben is.
2. Szakirodalmi áttekintés
2.1 Fenntartható fejlődés, fenntarthatóság
1987-ben az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága meghatározta a „Közös Jövőnk”
című jelentésében, hogy a fenntartható fejlődés nem más, mint a jelenlegi életünkhez szükséges
eszközök, természeti erőforrások összessége, amelyet anélkül használunk fel, hogy azzal a jövő
generációit veszélyeztetnék abban, hogy a saját életvitelükhöz szükséges erőforrásokat
felhasználják. [1]
A Brundtlan-jelentés óta [2] számos olyan mutatószámrendszer jelent meg, amelyet országosan,
de világszinten is alkalmazni kívántak. Ilyen volt az 1993-as OECD környezetpolitikai
teljesítménymérő rendszere, az ISEW alternatív jóléti mutatója [3] vagy 2004-ben az UNDP
által kidolgozott HDI. Készültek szubjektív jóllétmérésre alkalmas indikátorok is, mint 2006ban a Boldog Bolygó Index [4].
De Benedetto és Klemes szerint mindenféle lábnyom egy olyan alapvetően kvantitatív módszer,
amellyel az emberek számszerűsítve láthatják a tevékenységeik fenntarthatóságra gyakorolt
hatását. [5, 6]
A fenntartható fejlődésnek 1991-ben Kuik és Verbruggen több kritériumát azonosította:
- az indikátoroknak könnyen értelmezhetőnek kell lenniük
- fontos, hogy az indikátorok ne csak szakemberek számára legyen érthetőek
- objektívnek és tudományosan alátámasztottnak kell lennie a kiszámítás módjának
- az indikátorokat hosszabb ideig ne kelljen megváltoztatni [7, 8]
A fenntartható fejlődés fogalmához szorosan kapcsolódik a fenntarthatóság is. A
fenntarthatóság az a cél, amelyet hosszútávon el szeretne az emberiség érni, míg a fenntartható
fejlődés magába foglalja azt a folyamatot, amellyel az előbbit elérhetjük. [9]
Külön terület a környezeti fenntarthatóság, amelynek célja, a természeti környezet jelenlegi
formájának megőrzése, a bioszféra védelme és a helyes hulladékkezelés. [10]
2.2 Lábnyom
Léteznek különböző, úgynevezett lábnyomok, amelyek valamilyen elgondolás alapján mérik
vagy mutatják ki a környezetünkre gyakorolt hatásunkat, a Föld terhelését.
Léteznek személyekre és vállalatokra specializált lábnyomok is. A leggyakrabban használt
lábnyomok az ökológiai lábnyom, a karbonlábnyom, a nitrogénlábnyom, a környezeti lábnyom
és a vízlábnyom. Az újabb lábnyom vizsgáló koncepciók közé tartozik az etikai- vagy éppen a
társadalmi lábnyom is.
2.3 Ökológiai lábnyom, karbonlábnyom
Az ökológiai lábnyom (ÖL) fogalmát 1993-ban úgy értelmezték, mint egy számszerűsítésre
alkalmas meghatározás, amely hektárban megmutatja, hogy egy ember, közösség, ország
mekkora területet használ fel ahhoz, hogy a jelenlegi életszínvonalát fenntartsa. A globális
hektár fogalom magában foglalja azt a területet, amely termékeny és termőképes. Mindezek
segíthetik megmutatni, mikor érkezik el egy évben az az időszak, amikor az emberiség túllépi
azt a határt, amikor már a túllövésről beszélünk, vagyis, azt a napot, amikortól az arra az évre
optimális ökológiai eltartóképességét a Földnek. [9]
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„Az ökológiai lábnyom egy adott népesség természeti terhének mértékegysége – az a
földterület, mely a népesség által fogyasztott erőforrások és a kibocsátott hulladék általános
szintjeinek fenntartásához szükséges.” [11]
„Az ökológiai lábnyom (ÖL) egy olyan számítási eszköz, mely lehetővé teszi, hogy
felbecsüljük egy meghatározott népesség vagy gazdaság erőforrás-fogyasztási és
hulladékfeldolgozási szükségleteit termékeny földterületben (globális hektár – gha) mérve.”
[11]
A Global Footprint Network igyekszik, hogy az ökológiai lábnyom számítás egy mindenhol
elfogadott mérőeszköz lehessen. 2005-ben elindították a Ten-in-Ten (Tíz-a-Tízben) kampányt,
amelynek lényege, hogy 2015-ig el akarták érni, hogy legalább tíz kormány alkalmazza az
ökológiai lábnyom használatát. Sikerrel is jártak, ugyanis már 2009-re több ország csatlakozott
hozzájuk, köztük Magyarország is. [12]
A WWF meghatározása szerint, amelyet az Élő Bolygó Jelentésben fejtettek ki, az ökológiai
lábnyom biztosíthatja, hogy az emberek számszerűsítve lássák, hogy jelenlegi életszínvonaluk
milyen hatással lehet a Földre. [13]
1. táblázat: Ökológiai és karbonlábnyom
Lábnyom
Rövid jellemzés
Az
életszínvonal
fenntartásához szükséges
biokapacitás
földterületben (globális
ha) megadva.
Ökológiai lábnyom (ÖL)
Modellje:
- táplálkozás
- utazás
- otthon
- életmód
Üvegházgáz
(ÜHG)
kibocsátása a CO2 értékét
figyelembevéve.
Modellje:
ÜHG
közvetlen
kibocsátása
Karbonlábnyom (KL)
- az áram használathoz
kapcsolódó kibocsátott
gázok
- a tárgyak, személyek
szállításához kapcsolható
kibocsátások
Forrás: saját ábra

Forrás
[14]
[15]

[16]
[17]

2.4 Az ökológiai lábnyomunk számítása
„Egy népesség ökológiai lábnyomát úgy becslik, hogy kiszámítják, mennyi földterület és
vízterület szükséges folyamatosan a népesség által fogyasztott összes áru megtermeléséhez, és
az összes keletkező hulladék elnyeléséhez.” [11]
Ezalapján az adatok eredményeit összeadva megkapjuk, hogy egy embernek mennyi a teljes
ökológiai lábnyoma:
Ökológiai lábnyom = ∑ kfc . C = 1-től n-ig. [11]
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A kfc ebben az esetben magában foglalja azt a területet (kf), amely biztosítja a jelenlegi
életszínvonalhoz szükséges fogyasztási termékek (c) összességét.
2.5 Túllövés, túlfogyasztás napja
Kerekes kifejtette, hogy már 1987-től beszélhetünk túllövésről. 1987-ben az a nap, amikor az
emberiség felhasználta az optimális erőforrás mennyiséget december 19-re esett. Nyolc évvel
később, 1995-ben a túllövés napja novemberre esett, míg 2006-ban már októberre. [9]
Újabb öt évvel később, 2011-ben szeptemberre, majd 2018-ban augusztus1-re esett a
túlfogyasztás napja. Mindez azt mutatja, hogy minden évvel egyre több erőforrást használunk
fel, többet, mint amennyit a Föld bioszférája termelni tudna. [18]
Magyarország az NFA (National Foodprint Accounts) elemzése alapján 2010-ben 2,23 ha/fő
volt a biológiai kapacitása, amely 2,99 ha/fő ökológiai lábnyomot jelent. 2012-re ez az arány
nőtt. 2,68 ha/fő lett a biológiai kapacitás, az ökológiai lábnyom pedig 3.59 ha/fő. [19]
2. táblázat: Túllövés oka
/fő
2010
2012
2,23 ha
2,68 ha
biológiai kapacitás
2,99 ha
3,59 ha
ökológiai lábnyom
Forrás: [19], saját ábra
Ezekhez az adatokhoz képest 2009-ben Lánczi a Krisna-völgyben végzett mérésekor átlagosan
1,485 ha/fő ökológiai lábnyomot mért, amely töredéke az országos átlagnak. [20]
Ezalapján elmondható, hogy környezettudatos életmóddal, odafigyeléssel elérhető az ökológiai
lábnyom eredményének javulása felnőttek körében is.
3. Az alkalmazott módszerek
3.1 A kutatás indoklása
A mérés során a magyarországi 7–8. osztályos diákok ökológiai- és karbonlábnyomára voltunk
kíváncsiak. A korosztály választását az indokolta, hogy korábbi, környezeti nevelési
oktatócsomagokkal foglalkozó mérésünk hatodik osztályig tartott, így arra voltunk kíváncsiak,
mire lenne szükség a kisebb korosztályoknál annak érdekében, hogy 7–8. osztályra a diákok
ökológiai műveltsége kiemelkedőbb legyen, ezáltal az életkor előrehaladtával se váljanak
környezetközömbössé, így elérve, hogy az ökológiai- és karbonlábnyomuk ne nőjön.
3.2 A mérés módszere
A mérés 2019 tavaszán történt a XXI. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny egyik
feladataként. A versenyre jelentkező tanulók az ország minden megyéjéből küldtek be adatokat:
érkeztek kisvárosokból, falvakról is mért eredmények.
Az egyik feladat keretében a diákoknak meg kellett mérniük saját és osztálytársaik ökológiaiés karbonlábnyomát a WWF hivatalos ökológiailábnyom mérő online kérdőívével.
(http://www.labnyom.wwf.hu/hu/index)
A kérdőív az ökológiai lábnyomot bolygóban, míg a karbonlábnyomot tonnában adja meg.
A honlap olyan témaköröket dolgoz fel, amelyek segítenek megtudni, milyen életmódszokásaik
vannak a diákoknak, ezzel térképezve fel az ökológiai lábnyomuk méretét. Az eredményeket
magyarországi 7–8. osztályos diákok adták, a kérdőív kitöltése során saját és családjuk
szokásait vettél figyelembe, az alapján válaszoltak a kérdésekre.
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Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy tartalmaz olyan témaköröket is, amelyek más
eresményt hozhatnak, mint egy felnőtt kitöltő esetén. Ilyen témakör a közlekedés, mivel a
diákok feltételezhetően a lakhelyükhöz közel járnak iskolába, a műszaki eszközök, illetve a
közös használati tárgyak vásárlása.
A verseny feladatának részeként a kérdőív kitöltését követően került felmérésre a diákok
környezethez való hozzáállása, vizsgálva, hogy rendelkeznek-e megfelelő tudással az ökológiai
lábnyom területén.
4. Kutatási eredmények
4.1 A mérési adatok ismertetése
A mérés során összesen 2830 fő töltötte ki a kérdőívet és 2553 fő adott értékelhető választ. A
válaszadók 49%-a fiú volt, 51%-a pedig lány. 86 általános iskola és 43 hat- vagy nyolc osztályos
gimnázium szerepelt a mérésen. Az intézmények tekintetében a 600–1000 fős tanulói
létszámmal rendelkezők közül került ki a legtöbb válaszadó (3. táblázat).
3. táblázat: Intézmények tanulólétszáma

Forrás: saját ábra
A mérésben részt vevő intézmények 43%-a volt ökoiskola, 57%-a pedig nem rendelkezett
ökoiskola címmel.
4.2 A vizsgálati eredmények
A kutatás során három hipotézist határoztunk meg.
- A vizsgált diákok ökológiai lábnyomának legnagyobb kitevője az otthon töltött időhöz
kapcsolódik.
- Azokon a településeken, ahol a népességszám nagyobb, az ökológiai- és
karbonlábnyom is nagyobb, mint a kisebb településeken élőké.
- A vizsgált diákok rendelkeznek olyan tudással, amely segíthetné őket abban, hogy az
ökológiai-és karbonlábnyomuk kisebb legyen.
A negyedik táblázaton látszik, hogy az első hipotézis megvalósult, ugyanis a diákok ökológiai
lábnyomának legnagyobb kitevő az otthonukkal kapcsolatos (38.86%), vagyis azon a területen,
amelyet az oktatás során kevésbé lehetséges befolyásolni.
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4. táblázat: Ökológia lábnyom modell szerinti adatok

Forrás: saját ábra
A versenyfeladat keretében nem csak a kérdőívet kellett kitölteniük a diákoknak, hanem előre
meghatározott kategóriák szerint kategorizálniuk kellett a településüket, ezzel segítve a későbbi
eredmények összehasonlítását.
A második hipotézis is megvalósult, ugyanis a nagyobb népességszámmal rendelkező
települések diákjainak a mérések során nagyobb lett az ökológiai- és karbonlábnyoma is. Ezt a
kérdőív bolygóban méri, vagyis, hogy hány Földre lenne szüksége egy embernek a jelenlegi
életszínvonalának fenntartásához. A kapott eredményeket vizsgálva látszik, hogy nincs nagy
különbség a nagyobb- illetve a kisebb népességszámú települések 7–8. osztályos diákjainak
eredménye között, vagyis igazolódtak előző méréseim is (Krakker 2016, 2017), miszerint nem
biztos, hogy minden esetben környezettudatosabban élnek a vidéken, falvakban mint a
nagyvárosokban.
A mérés során az SPSS statisztikai program kétmintás-t próbájának eredményeként p kisebb,
mint 1 eredményt kaptam.
5. táblázat: Településnagyság szerinti ökológiai- és karbonlábnyom

Forrás: saját ábra
A XXI. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny első fordulójában megmérték a diákok saját és
társaik ökológiai- és karbonlábnyomát, a kapott eredményeket pedig összehasonlították. A
második fordulóban a versenyzőknek grafikusan kellett megjeleníteniük a Biológiaversenyen
részt vevő intézmények átlagos ökológiai- és karbonlábnyomát, összehasonlítva az országos
átlaggal is. Fontos volt, hogy az előzőleg meghatározott tanulói létszám kategóriájának
megfelelően is megvizsgálják a kapott eredményeket, ábrázolják oszlopdiagrammon,
összehasonlítva ezzel a hasonló intézmények eredményeit a saját mérési értékükkel.
Kíváncsiak voltunk arra, tudják-e hogy ők és osztálytársaik, valamint a felnőttek mit tehetnének
annak érdekében, hogy a 18 éven felüliek magyarországi ökológiai lábnyoma is kisebb legyen.
A kapott válaszok alapján a harmadik hipotézis megvalósult, ugyanis a kapott válaszok mind
azt bizonyították, hogy a diákok rendelkeznek azzal az ökológiai tudással, amely biztosíthatná,
hogy felnőtt korukra se váljanak környezetközömbössé, ezáltal csökkentve később az ökológiai
lábnyomuk mértékét. A válaszok tartalmazták a vízfogyasztáshoz, a hulladékkezeléshez, az
újrahasznosításhoz, a közlekedéshez, az elektromos áram használatához, a megújuló
energiaforrásokhoz, a közlekedéshez, a táplálkozáshoz, a vásárlási szokásokhoz, az
élőlényekhez kapcsolódó témaköröket. Minden tanulói válaszban olvashatóak voltak olyan
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ötletek, amelyek segítségével az egész család hozzájárulhatna az ökológiai- és karbonlábnyom
csökkenéséhez.
4.3 Az eredmények összehasonlítása
A XXI. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny helyszínéül szolgáló intézmény sosem vesz
részt a versenyben, ennek ellenére az ökológiai- és karbonlábnyom mérést ebben az iskolában
is elvégeztük. Kíváncsiak voltunk van-e különbség az eredményekben egy olyan intézmény
esetében, ahol a diákok évek óta alkalmaznak egy élményalapú, tevékenységorientált
környezeti nevelési oktatócsomagot, amelynek célja a gyakorlati tudás elsajátítása.
A környezettudatosságra, egészséges életmódra neveléshez című környezeti nevelési komplex
oktatócsomag kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos szemléletmód kialakítása, az
ismeretek gyakorlatban való elmélyítésére.
6. táblázat: Az eredmények összehasonlítása

Forrás: saját ábra
Látható (6. táblázat), hogy az oktatócsomagot alkalmazó intézményben jobbak a diákok
eredményei, mégis van hatos ökológiai lábnyom, vagyis minden diákra egyformán, az otthonról
hozott szokásokat még egy gyakorlatorientált oktatócsomag segítségével sem lehet minden
esetben befolyásolni.
5. Következtetések/Összefoglaló
Az idei mérésből kiderült, hogy a magyarországi 7–8. osztályos diákok ökológiai- és
karbonlábnyomának átlaga nem nagyobb, mint amellyel elkerülhető lenne a túlfogyasztás
napjához köthető dátum, amely tavaly augusztus 1-re esett. Kiderült az is, hogy az ökológiai
műveltségük meglenne ahhoz, hogy környezettudatosan cselekedjenek, mégis szükséges lenne
egy olyan, az oktatási-nevelési munka során megvalósítható szemlélet, amely segítené a
diákokat abban, hogy ne csak elméletben tudják, hogyan kellene a környezetük érdekében
pozitívabban cselekedniük.
Az országos mérésben részt vevő és a környezettudatos oktatócsomagot (Az Oktatócsomag a
környezettudatosságra, egészséges életmódra neveléshez) alkalmazó diákok eredményei között
van eltérés, amely azt mutatja, hogy a hosszútávú, érzelmekre ható környezeti nevelés során
elérhető, hogy a diákok 14–15 éves korokra se váljanak környezetközömbössé, a
környezettudatos tevekénységeik száma pedig ne csökkenjen. A tapasztaláson alapuló
ismeretszerzés, mint a műanyag flakonok lebomlási idejének vizsgálata, a hulladékkezelési
módszerek elsajátítása, a figyelemfelhívó projektek megvalósítása, az egészséges- és
fenntartható életmód szemléletének kialakítása, a környezet kizsákmányolása nélkül
megvalósuló életforma bemutatása, mind-mind hozzájárulhatnak, hogy a diákok felnőtt korukra
kisebb ökológiai- és karbonlábnyommal rendelkezzenek.
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Hosszútávú cél megvizsgálni a későbbi években is a diákok ökológiai- és karbonlábnyomát,
megfigyelve ezzel, hogy az évek előrehaladtával és az életkori sajátosságok változásával,
hogyan formálódik a kisgyermekkorban kialakított akkori környezettudatos szemléletmód.
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AMIKOR MAGUK AZ ÉRINTETTEK A KUTATÓK: AZ
EMANCIPATÍV KUTATÁSOK JELENTŐSÉGE
Loványi Eszter
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, tanársegéd,
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, doktorandusz
Absztrakt
Az elmúlt másfél–két évtizedben, a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv hatására, a társadalmi
integráció és az emberi jogok érvényesülésének köszönhetően paradigmaváltás fedezhető fel: a
fogyatékosságtudomány új megközelítései már támogatják a fogyatékos és nem fogyatékos
partnerek közös munkáját a kutatásokban. Ez azért is fontos, mert napjainkig általában nem az
érintett személyek végezték a kutatásokat, így kevésbé kapott teret éppen azok véleménye,
akikről ezek a vizsgálatok szóltak.
Ha a fogyatékos személyek partnerként vesznek részt a kutatásban, participatív kutatásról
beszélhetünk. Ez a szemlélet lehetővé teszi az egyenrangú együttműködést és azt, hogy olyan
hátrányos helyzetű csoportok tagjai is hangot adjanak a róluk szóló témákban, akiknek az
életpályája nem vezethetett az egyetemi világba (pl. értelmileg akadályozott emberek).
Emancipatív kutatások esetén maguk a felsőfokú végzettséggel rendelkező, fogyatékos
szakemberek irányíthatják az egész folyamatot. Az ENSZ Egyezmény idevágó passzusainak
való megfelelés érdekében is fontos a fogyatékossággal élő személyek bevonása a legmagasabb
szinteken a döntési folyamatokba (pl. tanítás felsőoktatásban, munkavégzés miniszteriális
szinten). Így a jövő szakemberei (pl. gyógypedagógus hallgatók) közvetlenül tanulhatnak a
fogyatékossággal élő tanároktól – ezzel az attitűdformálás eszköztára gazdagodhat.
Hallássérült gyógypedagógus-szociológusként jómagam is több vizsgálatot folytattam
különböző gyógypedagógiai és esélyegyenlőségi témákban, ezzel párhuzamosan egyetemen
oktatok és a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület munkáját támogatom
programvezetőként. A tanulmányban bemutatom a segítőkutyák társadalmi integrációban
játszott szerepéről szóló doktori munkám főbb tapasztalatait az emancipatív kutatási
paradigmát illetően, melynek témaválasztását a személyes élményeim motiválták, ugyanis az
én mindennapjaimat is hangjelző kutya könnyíti meg. A felmérés eredményei alapján
összegzem az emancipatív kutatások általánosítható előnyeit, kifejtem az esetleges
nehézségeket is. Végül kitérek arra is, hogy milyen külső körülmények segíthetik a
fogyatékossággal élő személyek aktív részvételét a tudomány világában (pl. akadálymentes
munkakörnyezet, megfelelő jogszabályi keretek).
Kulcsszavak: inkluzív (emancipatív) kutatások, fogyatékossággal élő személyek helyzete az
egyetemi karrierépítés területén, esélyegyenlőség
1. Bevezetés – a tanulmány fogalmi keretei
A huszadik század végén több fogyatékosságkutató kritizálta a hagyományos
társadalomtudományi és gyógypedagógiai vizsgálatokat: azzal érveltek, hogy csupán „kísérleti
alanyként”, passzívan jelennek meg azokban a fogyatékos emberek [1–2]. Mivel az akadémiai
közegben általában nem érintett tudósok végzik a kutatásokat, kevésbé jelenhet meg azok
véleménye, akikről a vizsgálatok szólnak. Azonban az elmúlt években szemléletváltás történt:
a fogyatékosságtudomány (disability studies) új, participatív és emancipatív megközelítései
már tehetővé teszik a fogyatékos emberek bekapcsolódását a kutatásokba [3].
A speciális szükségletű emberek részvétele eltérő mértékű lehet (ld. 1. táblázat). Ha a
fogyatékos személyek egyenrangú partnerként jelennek meg a szóban forgó kutatási
tevékenységben, participatív kutatásról beszélhetünk. Ekkor a fogyatékossággal élő laikus
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„kutatótársak” és a hivatásos, képzett szakemberek kölcsönösen tanulhatnak egymástól [4].
Ezek a megközelítések lehetővé teszik a gördülékeny együttműködést, és azt, hogy olyan
„elnyomást megélő” csoportok tagjai (pl. értelmileg akadályozott emberek) is hangot kapjanak
a róluk szóló témákban, akiknek az életpályája nem vezethetett az egyetemi világba [1, 5].
Emancipatív kutatások esetén maguk az adott tudományterületen jártas érintett szakértők (pl.
látássérült pszichológus) irányítják az egész folyamatot, így feltehetőleg ők is profitálnak
belőle, nem kell olyan kívülálló, más szakembereknek megfelelniük, akik esetleg a saját
tudományos karrierjüket jobban szem előtt tartják, mint az esélyegyenlőség ügyét [6–7].
1. táblázat: A fogyatékos emberek bevonásának mértéke különböző kutatásokban
Hagyományos kutatási
Inkluzív szemlélet
paradigma
Participatív
Emancipatív
paradigma
paradigma
A fogyatékos személy…
nem vesz részt a a kutatás alanya
egyenrangú
önálló,
kutatásban
kutatótárs
hivatásos kutató
(for)
(with)
(by)
Forrás: Sándor Anikó munkája nyomán [8]
Maximálisan azonosulok az inkluzív kutatási elvekkel, melyek – a korábbi felméréseimen túl
– a doktori munkámat is meghatározták. Az elnevezés magába foglalja a participatív és
emancipatív paradigmákat, melyeknek köszönhetően a fogyatékos személyek is kivehetik a
részüket a tudományos tevékenységből. Vagyis a hagyományos szemléletmód kritizálói szerint
nem elegendő, hogy a fogyatékos emberek érdekében (for) végezzük a kutatásokat, hanem
participatív kutatásokban velük (with) kell együttműködnünk, illetve emancipatív kutatások
esetén maguk a felsőfokú tanulmányokat végzett, kompetens érintett szakemberek (by)
valósítják meg az egész „projektet” [8], és így aktív szerepük lehet az életüket befolyásoló
felmérésekben, döntéshozatalokban és fejlesztésekben, hiszen ők a saját életük szakértői [4, 9].
Ezen túlmutatóan az emancipatív kutatásoknak „szemléletformáló” hatásuk is van: amennyiben
a fogyatékos szakemberek tudományos munkát is végeznek, a többségi társadalom szemében
megnőhet az elismertségük, tiszteletük [10].
Doktori munkám emancipatív kutatásnak minősül, hiszen a teljes folyamatot én koordináltam,
hallássérült gyógypedagógus-szociológusként és segítőkutya-gazdaként is. Külföldi szerzők
kiemelik, hogy a participatív irányzat követői inkább a kvalitatív kutatási eljárásokat
preferálják, míg az emancipatív kutatás kvalitatív és kvantitatív módon is érvényre jut [11]. Ezt
azért tartom fontosnak megemlíteni, mert az én kutatásomban egyaránt találhatók kvalitatív (pl.
interjúk) és kvantitatív elemek (pl. kérdőív). A tanulmányban először röviden ismertetem a
kutatás témáját, majd bemutatom, hogy hogyan jelenik meg abban az inkluzív szemléletmód.
2. Az inkluzív megközelítés hatékonyságát tesztelő kutatási téma rövid bemutatása
2.1 Problémafelvetés
Napjainkban már többféle segítőkutya-típus elérhető Magyarországon is: (1) vakvezető, (2)
hallássérült-segítő, (3) mozgássérült-segítő, (4) személyi (pl. pánikbetegségben vagy
autizmusban érintett személyt segítő), (5) rohamjelző (pl. epilepsziás vagy cukorbeteg gazdát)
segítő és (6) terápiás kutya [12]. Ezek közül a köztudatban a legismertebb a vakvezető illetve
terápiás kutyák munkája. A központi ernyőszervezet, a Magyar Terápiás és Segítőkutyás
Szövetség Egyesület (MATESZE) nyilvános adatbázisa szerint hazánkban 203 vizsgázott
vakvezető kutya illetve 393 terápiás kutya rendelkezik hivatalos minősítéssel, míg például
csupán 2 rohamjelző és 9 hallássérült-segítő kutya könnyíti meg a gazdája mindennapjait (2019.
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június 8-ai információk) [13]. Ugyanakkor felméréseink és a NEO Magyar Segítőkutya
Közhasznú Egyesület várólistáján szereplő adatok szerint lényegesen több segítőkutya
kiképzésére lenne igény [14–15].
A segítőkutyák munkájára sokszor olyan környezetben is szükség van, ahova egyébként nem
lehet állatot bevinni: a speciálisan kiképzett kutyák nemcsak otthon vagy az utcán dolgoznak.
Például egy látás- vagy mozgássérült gazda a bevásárlás közben is nagymértékben támaszkodik
a kutyája segítségére, egy siket vagy nagyothalló személynek a tűzriasztó-jelzés érzékeléséhez
egy szálláshelyen is szüksége lehet a segítőkutyájára [12]. A hatályos magyar jogszabályok
különböző jogosítványokat biztosítanak a segítőkutyák gazdáinak az önálló életvitel elősegítése
érdekében, melyek kiemelik, hogy a fogyatékos személyek a segítőkutyájukat bevihetik a
közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére (A
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény [16], valamint A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának
szabályairól szóló 27/2009 (XII. 3.) SZMM rendelet [17]. Azonban az érintettek és a médiában
megjelent tudósítások [18–19] szerint az adott létesítmények üzemeltetői, fenntartói nem
mindig ismerik a segítőkutyák kiképzésével és alkalmazásával kapcsolatos jogszabályi hátteret,
így előfordul, hogy akadályozzák őket abban, hogy igénybe vegyenek (köz)szolgáltatásokat.
A segítőkutyák alkalmazásának hatásvizsgálatára Magyarországon kevés evidenciaalapú
kutatást végeztek eddig [20–22], a felmérésem ezt a hiányt is igyekszik pótolni, hiszen e
témában is fontos a kutatási eredmények, azokból levont konklúziók helytállóságának
bizonyítása [23]. Továbbá, felmerült bennem az igény a téma átfogó, komplex kutatására a
gyógypedagógiai szociológia egyik legfontosabb kérdése, a fogyatékos személyek társadalmi
(re)integrációja szempontjából is [24].
2.2 A kutatás célkitűzése
Már a problémafelvetés során nyilvánvalóvá vált, hogy a segítőkutyák alkalmazásának
sikerességét és elfogadottságát illetve a gazdák társadalmi beilleszkedésének hatékonyságát
sok, egymással bonyolult összefüggésben lévő egyéni és környezeti tényező befolyásolja.
Kutatásom részben feltáró-leíró jellegű volt, hiszen a magyar/nemzetközi tapasztalatok
tükrében kívántam felmérni, hogy:
- hogyan valósul meg a segítőkutyák mindennapi alkalmazása.
- a gazdák tapasztalatai szerint a közszolgáltatást nyújtó szervek, intézmények,
szolgáltatók mennyire ismerik a különböző, egyedi igényeknek megfelelően képzett
segítőkutya-típusokat és a jogszabályi hátteret, illetve
- milyen tényezők befolyásolják a segítőkutyák elfogadottságát a közszolgáltatást nyújtó
intézmények körében, a mindenki számára nyitva álló létesítményekben (pl. üzletek,
szálláshelyek, tömegközlekedési eszközök), ahol a segítőkutyák gazdáikkal illetve
kiképzőikkel korlátozás nélkül tartózkodhatnak a hatályos jogszabályok szerint.
- a segítőkutyák hogyan befolyásolják, mozdítják elő a gazdájuk társadalmi integrációját,
a közösségbe való beilleszkedésük sikerességét.
A fenti kérdésköröket a magyar és nemzetközi szakirodalom szisztematikus feldolgozása illetve
az elvégzett kvantitatív adatgyűjtés alapján próbáltam megválaszolni.
2.3 A kutatás menete
Kutatásom céltűzéseinek és a hipotéziseimnek megfelelően meglehetősen heterogén minta
bevonásával történtek a kikérdezések. A vizsgálati eszköz több változatát alakítottam ki a négy
alminta jellemzőihez (pl. életkor) igazodva, ezek egymásra épülnek (kérdőíves vizsgálat –
interjúbeszélgetések):
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1. magyar és külföldi felnőtt (18+) segítőkutya-gazdák kérdőíves felmérése.
2. magyar és külföldi kiskorú (18 év alatti) gazdák esetén szülők/gyámok – kérdőíves
felmérése.
A külföldi vizsgálati személyekhez a kérdőívek angol változatát juttattam el. A
nemzetközi gyakorlat eltérő jellemzői alapján az idegen nyelvű kérdőívekben apró
tartalmi módosításokat végeztem (pl. nem minden ország rendelkezik a segítőkutyákra
vonatkozó jogszabályi háttérrel).1
3. interjú segítőkutya-gazdákkal.
4. interjú
a
közszolgáltatást
nyújtó
szervek,
intézmények,
szolgáltatók
dolgozóival/vezetőivel.
Mivel a terápiás kutyák más kategóriát alkotnak (általában a nem fogyatékos felvezetőjükkel
tartanak különböző foglalkozásokat), ők nem képezik jelen vizsgálatom tárgyát, csak a
fogyatékossággal élő gazdák kerültek be a mintámba (pl. hallássérült-segítő, rohamjelző
kutyával közlekedő személyek).
A különböző részvizsgálatok egymásra épültek: a kérdőíves felmérés tapasztalatai alapján
alakítottam ki a segítőkutya-gazdáknak és a közszolgáltatást nyújtó intézmények
alkalmazottainak szánt interjúkérdéseket (ld. 1. ábra).

1. ábra: Elsődleges információforrások – feldolgozási módszerek
Forrás: saját szerkesztés
Az 1. ábrán látható három alesetben a vizsgálati minta jellemzőitől és a saját érintettségemtől
függően más-más szempontok mentén dolgoztam. A visszaérkezett kérdőívek értékelésekor
főleg a számszerűsíthető adatok kimutatásával, az interjúbeszélgetések (összesen 30 db)
esetében pedig leginkább szubjektív válaszok tartalmi elemzésével próbáltam megválaszolni a
hipotéziseimet. Mindhárom részvizsgálat eredményeinek ismertetésekor idéztem a vizsgálati
személyek beszámolóiból, csak eltérő hangsúllyal. Hiába álltak rendelkezésemre a kérdőíves
felmérés és a közszolgáltatási intézmények esetén számszerű adatok, fontosnak tartottam
emellett a válaszadók szubjektív véleményeinek bemutatását is.
2.4 Vizsgálati eredmények
A kérdőívek és az interjúbeszélgetések feldolgozásán alapuló kutatómunka eredményei a
következőkben foglalhatók össze:
1

Példa külföldi országokra: Ausztrália, Németország, Anglia, Egyesült Államok, Kanada, Izrael, Dél Afrika.
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1. Vizsgázott segítőkutyát alkalmazó gazdák esetében segítőkutyájuk nagy
mértékben előmozdítja társadalmi integrációjukat is (pl. kommunikáció,
közlekedés, részvétel közösségi programokban).
A kérdőívek és az interjúbeszélgetések elemzése alapján beigazolódott ez a hipotézisem,
hiszen a gazdák maguk is számos – beilleszkedést támogató – járulékos hatást
tulajdonítottak segítőkutyájuknak. A megkérdezettek szerint négylábú segítőtársuk a
fizikai segítségen túl lelki és szociális támogatást is nyújtanak nekik.
2. A segítőkutya-gazdák megítélése alapján az elmúlt három évben Magyarországon
javult a segítőkutyák elfogadottsága.
Ez az állításom csak részben bizonyult helyesnek. A hazánkban élő, magyar gazdáknak
csak 62,9%-a látott javulást. Ez nem meggyőzően magas arány, ami arra utal, hogy még
sok tennivalónk maradt a segítőkutyák elfogadtatása terén.
3. A különböző nemzetközi gyakorlatok jelentősen eltérnek – elsősorban a
segítőkutyák társadalmi elfogadottsága, gazdáik közszolgáltatásokhoz való
hozzáférése terén.
Vizsgálati eredményeim alátámasztották azt a várakozásomat, hogy a különböző
országokban más-más gyakorlat tapasztalható – elsősorban az Egyesült Államok és
Magyarország összehasonlítása során kimutatott részletekben (pl. vizsgáztatási
rendszer, nevesített segítőkutya-típusok, jogszabályi háttér).
4. A mindennapi életben még mindig szembesülnek a segítőkutyákat alkalmazó,
fogyatékossággal élő személyek azzal, hogy sérülnek a (köz)szolgáltatásokhoz való
egyenlő hozzáféréssel kapcsolatos jogaik.
Ez a feltételezésem beigazolódott. A kérdőív kitöltőinek 90,7%-a válaszolta azt, hogy
volt már olyan tapasztalata, hogy a segítőkutya jelenléte miatt nem tudott igénybe venni
egy közszolgáltatást.
5. A közszolgáltatást nyújtó intézmények képviselői jellemzően nem ismerik
pontosan a különböző segítőkutya-típusokat és az őket érintő jogszabályi hátteret.
A közszolgáltatási intézmények képviselőivel történt interjúk eredményei alapján arra a
következtetésre jutottam, hogy valóban nincsenek tisztában az illetékesek a segítőkutyatípusokkal és a szóban forgó jog háttérrel.
Mivel a hipotéziseimre adott válaszaim nem reprezentatív minták objektív és szubjektív
tapasztalataira épülnek, – bár a kisebb minták alapján is felfedezhetők a tendenciák – nem
általánosíthatók, kellő mértéktartással kezelendők.
3. Az inkluzív elemek megjelenése a kutatásban
Az előző fejezetben bemutatott kutatás ismeretében immár értelmezhető tevékenységem
inkluzív jellege. A továbbiakban bemutatom, hogy milyen kritériumokat tartottam szem előtt
a felmérések tervezésekor, és azt, hogyan jelentek meg előnyösen az emancipatív és participatív
jellemzők a doktori munkámban.
3.1 A kutatói „objektivitás” biztosítása a személyes érintettségem dacára
Mivel olyan kutatási témát választottam, aminek az eredményei az én helyzetemet is
befolyásolják, fontosnak tartottam a szubjektivitásom lehető legnagyobb mértékű kizárását, a
több nézőpont és tárgyilagosság érvényesülését. Ennek értekében folyamatosan kikértem
kívülálló személyek, testületek véleményét. Például:
1. Rendszeresen konzultáltam a témavezetőmmel (Dr. habil. Perlusz Andrea),
2. a Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely tagjaival,
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3. illetve más tapasztalati szakértők, segítőkutya-gazdák meglátásaira is hangsúlyt
fektettem (pl. a kérdőív kidolgozásakor), vagyis participatív elemek is megjelentek a
felmérésemben.
4. A kutatási tervem az ELTE BGGYK Tudományos és Kutatásetikai Bizottság előzetes
engedélyeztetési eljárásán is átesett.
3.2 Átélt tapasztalatok hasznosítása a vizsgálati eszközök kidolgozásakor és az eredmények
elemzésekor
Amellett, hogy törekedtem arra, hogy objektív maradhassak, a személyes tapasztalataim és a
participatív szakértők visszajelzései hozzásegítettek a gazdák számára adekvát kérdőív és
interjúkérdések összeállításához. Meg tudtam határozni azokat az elemzési kritériumokat is,
melyek mentén értékeltem az adatokat SPSS számítógépes programmal (kvantitatív kutatás)
illetve a tartalomelemzés módszerével (kvalitatív kutatás). Mivel jól ismerem a segítőkutyagazdák világát, megítélésem és a bevont tapasztalati szakértők véleménye szerint sikerült
szubjektív szempontjaim alapján az interjúkból kiemelnem a lényeget és kiegészítenem a
kérdőíves felmérésből nyert számszerű adatokat [25–26].
Azonban a „másik oldal”, a közszolgáltatási intézmények megkeresése már nagyobb
nehézségekbe ütközött, feltehetőleg a téma és az én fogyatékosságom miatt, a kezdeteknél nem
tudták annyira „magukénak érezni” a kutatást. Mivel az ő területükön én se voltam jártas és
fontosnak tartottam, hogy tárgyilagosan megismerhessem az ő álláspontjukat, nem tartottam
elegendőnek, hogy én határozzam meg az elemzési kritérumokat (mint a segítőkutya-gazdák
esetében), ezért a belső összefüggések detektálását támogató szoftver segítségével végeztem el
az interjú szövegek kódolását [27].
3.3 Sorstársaim aktivizálása és motiválása
Feltehetőleg a saját érintettségemnek köszönhetően a segítőkutya-gazdákat könnyen el tudtam
érni. Nagyon motiváló visszajelzéseket kaptam külföldi országokból is.
Néhány példa:
1. „Fantastic survey! I hope it helps everyone everywhere.” (Amanda, Kanada)
2. „Thank you for your interesting research into this topic!” (Nicole, Ausztrália)
3. „Good luck with your PhD. I am interested in the rights of service dogs in other
countries as I often hear that Denmark seem to be behind.” (Lisa, egy szervezet
képviselője, Dánia)
4. „A very interesting study… If we can help you in another way, please let us know. Could
you keep us informed about of the results of your study?” (Bart, egy szervezet
képviselője, Belgium)
5. „I’d love to read it when you are finished.” (Sarah, USA)
Ezenkívül egyetemekről, kutatóintézetektől is érkeztek megkeresések a vizsgálati
eredményekkel kapcsolatban.
Továbbá a vizsgálati személyek olyan témákról nyíltak meg, számoltak be nekem őszintén,
amikről amúgy nehéz beszélni. Ezt az alábbi kiemelt véleményekkel szemléltetem:
1. „A gyógyszerek csak zombivá tettek. Segítőkutyával boldogabb vagyok, és jobban
akarok élni, mint valaha.”
2. „Egy ember nem képes észlelni az agyamban bekövetkező kémiai változásokat, de a
kutyám felismeri ezeket és tudatja velem.”
3. „Egy embert állandóan szívességekre kérni semelyik félnek nem könnyű. Még akkor
sem, ha házastárs. A technikai eszközök gyakran rossz érzést keltenek, növelik a
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kiszolgáltatottság fizikai és lelki érzetét, és persze sokszor ezek az eszközök is
hibáznak.”
3.4 Törekvés az akadálymentesség biztosítására
A munkám során tekintettel voltam arra, hogy csak akkor lehet eredményes a fogyatékos
személyek aktív bevonása a kutatásba, ha megteremtem a számukra megfelelő feltételeket [4].
Például próbáltam olyan kérdőívet kialakítani, amit a látássérült személyek is gördülékenyen
tudnak használni számítógépes felolvasóprogrammal. A kérdéssorban szereplő képhez külön
leírás is tartozott, hogy pontosan mi látható rajta. Ezenkívül a tájékoztató levélben felajánlottam
a kitöltőknek, hogy amennyiben valaki más formátumban (pl. Word-dokumentum) szeretné
megkapni a kérdéseket, szívesen eljuttatom úgy is.
Fontos szempont volt számomra az is, hogy az interjúalanyok jól, kényelmesen érezzék
magukat, a beszélgetésben minden részvevő személy (pl. hallássérült kutató – mozgássérült
interjúalany) számára akadálymentes terem álljon rendelkezésre, és külső ingerek ne zavarják
meg a beszélgetést. Továbbá, az esetleges kommunikációs akadályok kiküszöbölése érdekében
jelnyelvi (orális/szájról olvasási) tolmács is elkísért engem, hiszen a hibás kiejtésem
nehezebben érthető egyesek számára, illetve nekem is lehetnek szájról olvasási problémáim (pl.
nehezebben artikuláló, fogyatékossággal élő gazdák esetében). Nagy örömömre, általában nem
volt szükség a tolmács közreműködésére, végig én irányítottam a beszélgetést, csak egy-két
elakadás „átbillentésében” kértem a segítségét.
3.5 Kutatáson túl szemléletformálás
Úgy érzem, hogy az én fogyatékosságom, a segítőkutyám jelenléte és az ajándékba adott,
általam írt „Kuku és barátai – Ismerjük meg közösen a segítőkutyák világát!” című mesekönyv
szemléletformáló hatással is bírt [28]. Ezt egy levélrészlettel szeretném alátámasztani, amit egy
olyan intézmény vezetőjétől kaptam, ahol – az egyik gazda beszámolója alapján – korábban
problémába ütközött a szolgáltatások igénybevétele segítőkutyával: „Szeretnék egy kis
visszajelzést adni a személyes beszélgetésünk után. A kollégámmal meg is beszéltük a
találkozásunk után, hogy a segítőkutyákat egy személyként vesszük a gazdájával és nem külön
kutyaként, hogyha a jövőben megfordul valaki nálunk. A mesekönyv pedig nagyon tetszik a
kislányomnak, és nekem is. Köszönöm, hogy én is betekintést nyerhettem ebbe a világba!”
4. A vizsgálati tapasztalatok kiterjesztése: az emancipatív kutatások előnyei
Magyarországon a participatív vizsgálatok gyakorlata még nem elterjedt. Ennél is kevesebb
olyan szakirodalomra támaszkodhatunk, amely az emancipatív kutatások módszerét fejti ki
részletesebben. Ennek oka lehet az is, hogy a fogyatékos személyeknek nagyobb kihívást jelent
főiskolai, egyetemi és doktori tanulmányokat folytatni, mint más kortársuknak [29]2.
Az alábbi táblázatban felméréseim alapján egészítem ki Sándor Anikó (2018) a participatív
kutatások nehézségeire vonatkozó megállapításait [8, 31–35].

Például a 2011 évi népszámlás adatai szerint Magyarországon 467 388 fogyatékos személy él, és 11,1 %-a szerzett
felsőfokú végzettséget. Ezek az információk csak megközelítően pontosak, hiszen az adatfelvétel önkéntes
nyilatkozat alapján készült [30].
2
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2. táblázat: A participatív és az emancipatív kutatások összehasonlítása
A participatív kutatások nehézségei
Az emancipatív kutatások előnyei
(Sándor Anikó (2018) munkája alapján)
(személyes tapasztalatok alapján)
Sok időt vesznek igénybe – ami elriasztó
hatással lehet az elfoglalt, nem fogyatékos
kutatókra.
Nem mindig kellően elkötelezettek a
túlterhelt kutatók e szemlélet mellett.

A participatív kutatótársak sokszor nem
tudnak jelen lenni a megbeszéléseken –
fizikai akadályok és időhiány miatt.
Az insider szakértőknek a kutatások nem
minden szakaszában van lehetőségük
aktívan részt venni a munkában (pl.
többezer
oldalnyi,
bonyolultabb
nyelvezetű interjúszövegek értelmezése
nehézséget okozhat számukra).
A zárótanulmányok megírásába kevésbé
tudnak
bevonódni
a
participatív
szakértők.

A kutatásvezető egyben tapasztalati
szakértő és hivatásos szakember.
A saját tapasztalatok valószínűsíthetően
erősen motiválják a témában érintett,
hivatásos kutatókat a fogyatékossággal élő
emberekkel
kapcsolatos
vizsgálatok
lebonyolítására és az inkluzív kutatói
attitűd szem előtt tartására.
Minden esetben megtörténhet minden
szempont (pl. a „fogyatékoslétből” adódó
többlettudás és kutatásmódszertani elvek)
érvényesítése.
A fogyatékossággal élő, hiteles kutató
mindvégig kiveheti a szerepét a kutatási
folyamatból, a szakirodalmi áttekintéstől
és hipotézisalkotástól kezdve, a vizsgálati
módszerek kidolgozásán keresztül a
tudományos publikációk megírásáig.
Személyes tapasztalatokkal rendelkező és
kutatások lebonyolításában kompetens
szakember készíti a disszeminációs
anyagokat is.

Forrás: saját szerkesztés
5. A megfelelő kutatási paradigma kiválasztásához figyelembe vett benchmark
paraméterek
Annak érdekében, hogy a participatív kutatások nehézségein, illetve az emancipatív módszerek
előnyein túl láthassuk egy-egy konkrét választás lehetséges pro és kontra érveit, kidolgoztam
egy benchmark-rendszert. Bár ez az eljárás más szakterületeken (pl. mérnöki feladatok, egy
vállalat HR-osztálya) gyakran alkalmazott, a gyógypedagógiában még nem annyira
megszokott. A benchmark összemérést jelent: gondolhatunk akár egy számítógépes program
sebességének más referenciaszoftverekével való összehasonlítására vagy egy kormány
gazdasági működését is lehet viszonyítani más országok teljesítményéhez, majd a tanulságok
alapján azt továbbfejleszteni az előre meghatározott prioritások alapján [36–37].
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2. ábra: A kutatási módszer kiválasztásának benchmark paraméterei
Forrás: saját szerkesztés
A felállított Benchmark-rendszer segítségével (1) egy konkrét (paraméterezhető) kutatási
témához (és az adott kutatási hely szintén felmérhető korlátaihoz) „legjobban” igazodó kutatási
terv előzetesen kidolgozható – egy átláthatóbban paraméterezhető kutatási célfüggvény
maximalizálásával. Továbbá (2) a kutatás eredményeinek illetve eredményességének utólagos
értékelése során tudatosabban, szisztematikusabban beazonosíthatók az esetleg tapasztalt
gyenge pontok okai, a célszerű korrekciós lépések.
A 2. sz. ábrán látható alapkérdés: az egyes konkrét esetekben milyen jellegű kutatást érdemes
végezni, és ezeknek mik az előnyei, hátrányai? A megismert szakirodalmi források és a
személyes tapasztalataim alapján összegyűjtöttem a döntések során mérlegelendő legfontosabb
szempontokat. Az általános megállapítások, az egyes kutatási folyamatokra felállított
célfüggvények (egyszerűbben: célok) eltérhetnek, a figyelembe vett paraméterek nem azonos
súlyozással jelennek meg. A sárga nyilakkal szemléltettem, hogy ami az egyik módszertannál
„kizáró” ok, a másiknál fontos kritérium lehet, vagyis ezek esetről-esetre változó tényezők.
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6. Zárógondolatok – következtetések
Hazánkban még elenyésző példát találhatunk az emancipatív kutatásokra. Személyes
tapasztalataim és egyes külföldi szerzők munkája viszont megerősített abban, hogy nagyon
fontos szerepet tölthetnek be a „tudomány világában” a hozzáértő, érintett kutatók.
Az emancipatív kutatásoknak „szemléletformáló” hatásuk is van. Olyan életszituációkkal
találkozhatnak a nem fogyatékos vizsgálati személyek és a kutatók, amikre addig nem volt
lehetőségük. A többségi társadalom tagjainak is átadhatjuk azt az üzenetet, hogy a
fogyatékossággal élő emberek képesek lehetnek hasznos (tudományos) munka végzésére.
Előny még a motiváló hatás, ugyanis a fogyatékos interjúalanyokat vagy kérdőívet kitöltő
személyeket inspirálhatja, ha maga a kutatásvezető is sorstárs.
Az inkluzív paradigma hozzájárul ahhoz, hogy a fogyatékos emberek véleményei is
megjelenhessenek a felmérésekben. Ők a saját életük legjobb szakértői, hiszen belülről ismerik
azokat a helyzeteket, amikről a kutatások szólnak.
„A „Semmit rólunk nélkülünk!” elv megvalósítása, illetve az ENSZ Egyezmény azon
passzusainak való megfelelés érdekében, mely kimondja a részes államok számára, hogy a
fogyatékossággal élő embereket szükséges bevonni a legmagasabb szinteken a döntési
folyamatokba. Az, hogy hallássérült szakemberek is doktori címet szerezzenek, elengedhetetlen.
A társadalmi szemléletformálásban és a gyógypedagógus jelöltek képzésében is kiemelt
fontosságú, hogy tehetséges, tudományos munkára kiválóan alkalmas, fogyatékossággal élő
tanárok állhassanak a katedrán, példaképül szolgálva a leendő értelmiségnek.”
(Dr. habil. Perlusz Andrea, 2018)
Azonban az emancipatív kutatások megvalósulásához egy legalább háromoldalú
feltételrendszernek szükséges érvényesülnie:
1. fogyatékossággal élő kutató oldala (pl. nyitottság, együttműködésre való törekvés,
szorgalom)
2. közvetlen környezet oldala (pl. a „másságot” elfogadó kollégák, akadálymentes
épület, információhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása)
3. társadalmi struktúrák oldala (pl. valódi esélyegyenlőség érvényesülése a
felsőoktatásban, a jogalkotásban).
A mai napig találkozhatunk olyan esetekkel, ahol még alapvető szemléletváltásra lenne
szükség. Például, ahogy az Alapvető Jogok Biztosa is megállapította, a mai jogszabályok (2019.
június elejei állapot) jelentősen megnehezítik – többek között – a hallássérült és diszlexiás
személyek számára, hogy doktori fokozatot szerezzenek [38]. Ugyanakkor az ENSZ
Egyezmény – melyet Magyarország másodikként írt alá – kiemeli, hogy szükségesek a
megfelelő változtatások a fogyatékossággal élő emberek hátrányos megkülönböztetését
tartalmazó jogszabályokban és a követelményrendszerekben [39]. Különösen támogatja az
Egyezmény, hogy a fogyatékos személyek részt vegyenek a tudományos életben és a munkaerőpiacon (pl. preambulum, 4., 8., 24. cikk).
Reményeim szerint – részben az emancipatív kutatások elterjedésének köszönhetően – a
közeljövőben elhárulhat ez az akadály.
Visszautalva a doktori témámra, fontosnak tartom, hogy ezen a területen is megjelenhessen az
inkluzív szemléletmód. Ugyanis az eddigi tapasztalatok szerint leginkább az a gyakorlat a
jellemző, hogy a segítőkutya-gazdákat érintő magasszintű döntéseket nem fogyatékos
személyek hozzák. Azonban jó példaként szeretném kiemelni a 2011-ben megalakult NEO
Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesületet – aminek alapítótagja vagyok –, hiszen
munkatársaink nagy része segítőkutyával élő szakember (pl. mozgássérült kiképző, látássérült
pszichológus, hallássérült gyógypedagógus-szociológus). Valljuk, hogy az Egyesület sikerének
éppen az az egyik kulcsa, hogy kompetens, hiteles személyek koordinálják a munkát (pl.
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szemléletformáló programok szervezése, információs kampányok, felmérések végzése). A
segítőkutyák szűkebb területére fókuszálva – bízom benne, hogy egyre több, más szervezet is
hangsúlyt fog helyezni erre a nézőpontra és az emancipatív kutatások még nagyobb térhódítása
elkezdődhet.
Irodalomjegyzék
[1] Barnes, C.: Egy évtized változásai: reflexiók az „emancipatív” fogyatékosságkutatásra.
Fogyatékosság és társadalom, 1, 2009. pp. 13–22.
[2] Bergold, J., Thomas, S.: Partizipative Forschung. In Mey, G., Mruck, K. (szerk.), Handbuch
Qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag. 2010. pp. 333–344.
[3] Nind, M., Vinha, H.: Doing research inclusively, doing research well? Report of the study:
Quality and capacity in inclusive research with people with learning disabilities. Southampton
University of Southampton. 2012.
[4] Marton K., Könczei Gy.: Új kutatási irányzatok a fogyatékosságtudományban.
Fogyatékosság és társadalom, 1, 2009. pp. 5–12.
[5] French, S., Swain, J.: Changing disability research: Participating and emancipatory research
with disabled people. Physiotherapy, 83, 1997. pp. 26–32.
[6] Heiszer K., Katona V., Sándor A., Schnellbach M., Sikó D.: Az inkluzív kutatási módszerek
meta-szintű vizsgálata. Neveléstudomány, 3, 2014. pp. 53–67.
[7] McColl, M. A., Adair, W., Davey, S., Kates, N.: The Learning Collaborative: An approach
to emancipatory research in disability studies. Canadian Journal of Disability Studies, 1, 2013.
pp. 71–93.
[8] Sándor A.: „Az együttgondolkodásból fakadó többlettudás az értelme”. Az inkluzív kutatás
módszertana egy fogyatékosságtudományi kutatás tapasztalatai tükrében. Gyógypedagógiai
Szemle, 1, 2018. pp. 12–32.
[9] Zalabai P-né.: Önálló életvitelt segítő eszközök, munkahelyi akadálymentesítés és
munkaeszközök adaptációja. Jegyzet. Budapest: ELTE BGGYK. 2009.
Letöltve: 2019.06.10. http://mek.oszk.hu/09900/09967/09967.pdf
[10] Flieger, P.: Partizipative Forschungsmethoden und ihre konkrete Umsetzung. In Hermes,
G., Köbsell, S. (szerk), Disability Studies in Deutschland - Behinderung neu Denken.
Dokumentation der Sommeruni. Kassel: bifos. 2003. pp. 200–204.
[11] Mercer, G.: Emancipatory Disability Research. In Barnes, C., Oliver, M., Barton, L.
(szerk.), Disability Studies Today, Cambridge: Polity Press. 2002. pp. 228–249.
[12] Loványi E., Perlusz A.: Raising Awareness of Society Using Service Dogs in the
Integration of Hearing Impaired Children into Preschool and Elementary School Communities.
In Karlovitz, T., J. (szerk.): Studies from Education and Society, Komárno: International
Research Institute sro. 2016. pp. 13-25.
[13] Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület (MATESZE), Tanúsítvánnyal
rendelkező kutyák. Letöltve: 2019.06.08. http://www.matesze.hu/tanusitvany.html
[14] Loványi E.: Híd a csend és a hangok világa között? Szemléletformálás segítőkutyákkal a
hallássérült személyek társadalmi beilleszkedése érdekében. Fogyatékosság és társadalom, 2,
2018. pp. 31–47.
[15] Molnár Z.: A hallássérült-segítő kutyák kiképzésének létjogosultsága Magyarországon
(Szakdolgozat). ELTE BGGYK, Budapest. 2017 (témavezető: Loványi Eszter).
[16] 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról. Letöltve: 2019.06.08. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800026.TV
[17] A szociális és munkaügyi miniszter 27/2009. (XII. 3.) SZMM-rendelete a segítő kutya
kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól. Letöltve: 2019.06.08.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900027.SMM

394

[18] Montalván, L. C., Witter, B.: Új élet Keddtől! A sokat megélt katona és a golden retriever,
akinek az életét köszönheti. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó. 2014.
[19] hvg.hu, Nem szállhatott fel a vakvezető kutya a Wizz Air reggeli járatára
Letöltve: 2019.06.08.
https://hvg.hu/itthon/20190204_Lemaradt_a_repulorol_a_vakvezeto_kutya
[20] Loványi E.: A segítőkutyák szerepe a társadalmi integrációban – betekintés egy
emancipatív kutatásba. Előadás, Doktori Konferencia, ELTE BGGYK, Budapest, 2018. július
14.
[21] Loványi E.: Segítőkutyákkal az elfogadásért – interaktív program négylábú társak
bevonásával. Előadás, Kutatók Éjszakája, ELTE BGGYK, Budapest, 2018. szeptember 28.
[22] Loványi E.: Egyenlő esélyű hozzáférés segítőkutyával? – egy doktori kutatás eredményei.
Előadás, „Segítőkutyákkal az integrációért III.” c. konferencia, ELTE BGGYK, Budapest,
2019. április 11.
[23] Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó. 2008.
[24] Bánfalvy Cs.: Gyógypedagógiai szociológia. Budapest: ELTE-BGGYFK. 2012.
[25] Sajtos L., Mitev A.: SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó.
2007.
[26] Seidman, I.: Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
2002.
[27] Sántha K.: Multikódolt adatok kvalitatív elemzése. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.
2013.
[28] Loványi E.: Kuku és barátai – Ismerjük meg közösen a segítőkutyák világát! Budapest:
NEO Magyar Segítőkutya Egyesület. 2015.
[29] Csányi Y.: Fogyatékos Hallgatók a Felsőoktatásban: útmutató. Budapest: ELTE BGGYFK.
2001.
[30] Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kiadványa (2011. évi népszámlálás, 11. számú:
Fogyatékossággal élők).
Letöltve: 2019.06.08. http://www.ksh.hu/nepszamlalas/fogyatekossag
[31] Loványi E.: Kései cochleáris implantáció (CI) hatékonyságát befolyásoló tényezők
elemzése hallássérült személyeknél (Szakdolgozat). ELTE-BGGYFK, Budapest. 2008.
[32] Loványi E.: Kérdőíves módszer kidolgozása a hallássérültek kései hallásjavító műtéti
eljárásának eredményességére ható tényezők vizsgálatához (Országos tudományos diákköri
dolgozat). ELTE-BGGYFK, Budapest. 2008.
[33] Loványi E.: A kései cochleáris implantáció hatékonyságát befolyásoló tényezők elemzése
hallássérült személyeknél. Egy participációs kutatás tapasztalatai. Fogyatékosság és
társadalom, 2, 2009. pp. 123–132.
[34] Loványi E.: Csend vagy a hangok világa? Hallássérültek társadalmi beilleszkedéssel és
hallásjavító műtéttel kapcsolatos nézeteinek összehasonlító elemzése (Szakdolgozat). BCETK, Budapest. 2010.
[35] Loványi E., Piczkó K.: Társadalmi szemléletformálás és integráció támogatása
segítőkutyák bevonásával, avagy a négylábú segítőtársak sokrétű szerepe. Egy projekt és
hatásvizsgálat tapasztalatai. Gyógypedagógiai Szemle, 2, 2013. pp. 95–111.
[36] Kyrö, P.: Revising the concept and forms of benchmarking. Benchmarking: An
International Journal, 3, 2003. pp. 210–225.
[37] Rihoux, B.: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Systematic
Comparative Methods. International Sociology, 21, 2006. pp. 679–706.
[38] Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1878/2017. számú ügyben.
Letöltve: 2019.06.10.
https://www.ajbh.hu/documents/10180/2602747/Jelentés+egy+oktatási+ügyben+1878_2017/9
0829824-f859-552d-1991-dba38a859b30?version=1.1&inheritRedirect=true

395

[39] 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és
az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről.
Letöltve: 2019.06.10. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700092.TV
Lektorálta: Dr. habil. Perlusz Andrea, tudományos és stratégiai ügyekért felelős
dékánhelyettes, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

396

AZ IRODALOMTANÍTÁS TARTALMI MEGÚJÍTÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI, AVAGY A POPULÁRIS IRODALOM HELYE
A MAGYARTANÍTÁSBAN
Manxhuka Afrodita
ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, doktorjelölt,
afroditameritta@gmail.com
Absztrakt
Az iskolai irodalmi kánon kérdését évek óta heves viták kísérik mind a közéletben, mind a
szülők, tanárok, tanulók körében. Egyre többen tartják elkerülhetetlennek a kötelező
olvasmányok listájának újraírását, újragondolását a modern élet kihívásaira felelő
irodalomtanítás megteremtéséhez. A legtöbb magyarországi iskolában azonban továbbra is
azok az olvasmányok kerülnek tárgyalásra irodalomórán, amelyek már több évtizede
elmozdíthatatlanul a kánon részét képezik. A tanárok, a tanulók és az intézmények jelentős része
szívesen módosítana rajta, ám a különböző törekvések ellenére ez mindmáig igen nehezen
megvalósítható folyamat.
A jelenlegi iskolai irodalmi kánon megújítása szempontjából kiemelt jelentőségű a tanárok
véleménye, hozzáállása, attitűdje a populáris regiszter tananyagba integrálását illetően, hiszen
– a központi szabályozások mellett – főként rajtuk múlik, hogy mi kerülhet a kötelező
olvasmányok közé. Ahhoz, hogy jelentősebb átalakulás következzen be ezen a területen,
elengedhetetlen a tanárok szemléletváltása. A magyartanárokat monitorozó hazai vizsgálatok
rámutattak arra, hogy az évek óta pályán lévő pedagógusok módszertani felkészültsége,
attitűdje, értékrendje csak nagyon lassan és kis mértékben változik. Valódi átalakulást a tanári
gyakorlat terén talán csak a következő tanárgenerációktól várhatunk.
2018. szeptember és 2019. április között egy többlépcsős empirikus kutatást végeztem,
amelynek fókuszában a magyartanároknak és a magyartanár szakos hallgatóknak a populáris
irodalom tanításáról alkotott véleménye és gyakorlati tapasztalatai állnak. A kutatás
támaszkodik a 2000-es évek első felében végzett obszervációs kutatások magyartanárokra
vonatkozó eredményeire, egyfajta kiegészítésként és folytatásként is funkcionál.
Kulcsszavak: irodalomtanítás, kötelező olvasmányok, populáris irodalom
1. Bevezetés
Jelenleg az iskolai kötelező olvasmányok sorába szinte kivétel nélkül csak klasszikus irodalmi
alkotások tartoznak, a kortárs és a populáris irodalom alulreprezentált az általános- és a
középiskolai oktatásban, holott a tömegkultúra a gyerekek szubkultúráját minden eddiginél
nagyobb mértékben uralja. A klasszikus és a populáris kultúra pedig csak látszólag áll szemben
egymással, valójában meglehetősen sok közös vonással bírnak. Ez a makacs ragaszkodás a „jól
bevált” kötelező olvasmányokhoz összefügg a kánon fogalmával, az állandóság, a stabil
értékrend képzetével, amely azonban épp a posztmodern kor körülményei között vált
kétségessé. A kanonizáció egész folyamata és az ennek eredményeként létrejövő irodalmi
kánon mindig hatalmi érdekek mentén rendeződik, és alakulásában a konkrét szépirodalmi
szövegen, textuson kívül még számos más tényező játszik kiemelt szerepet. Minden kánon
rendelkezik egyfajta belső struktúrával, amely meghatározza, mely művek kerülhetnek az adott
kánonba, és hogy ezek a kanonizált művek milyen viszonyban állnak egymással. Egy-egy
szerző vagy mű irodalmi kánonba való bekerülést nagymértékben meghatározza az adott
történelmi-politikai helyzet és ideológia, a szöveghez kapcsolódó kommentárok és kritikák
sora, a kultúra intézményei és az iskolák, az intertextualitás jelensége és a befogadói közösség.
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A hazai magyartanítás jelenleg a premodern irodalomtanítási modellt [1] követi: kronologikus
megközelítés jellemzi, amelyben kiemelt helyet kap az egyes korszakok, szerzői életrajzok és
pályaképek bemutatása. Ezzel az irodalomszemlélettel elsősorban az a probléma, hogy nem
veszi figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, miközben egyre erőteljesebben jelenik meg
az az igény, hogy az oktatás anyaga ne az információhalmozást szolgálja, hanem a diákok
szövegalkotási, -értési készségeit, képességeit fejlessze. Az irodalom megszerettetéséhez,
személyiségfejlesztő és identitásteremtő hatásának fokozásához nélkülözhetetlennek tűnik a
jelenlegi iskolai irodalmi kánon felülvizsgálata, szelekciója és kiegészítése újabb,
hagyományosan nem a kánonba tartozó művek beemelésével. Az oktatásban a magyar és
világirodalom reprezentatív kánonja mellett érdemes lenne megteremteni egy funkcionális
kánont is, amely megfelelően képes szolgálni a magyartanítás céljait, és amely elsősorban
kompetenciák, értékviszonyok, műfaji, verstani, stilisztikai ismeretek mentén szerveződik.
A gyerekek egyre több szórakozási lehetőség közül választhatnak, így nem meglepő, hogy az
utóbbi évtizedekben az olvasás – mint szabadidős tevékenység – jelentős mértékben veszített
népszerűségéből. [2] A diákok jellemzően nem úgy tekintenek a kötelező olvasmányokra, mint
a legértékesebb művekre, és az, amit valójában olvasni szeretnek, sok esetben eltér a hivatalos
kánontól. Az iskolán kívüli olvasmányok beemelése az irodalomórára az olvasóvá nevelés
alapvető feltétele, és már ez önmagában felszabadító hatású lehetne a tanulók számára, hiszen
az iskola így demonstrálná, hogy nem veti meg a diákok kultúráját, az irodalomóra pedig a
kölcsönös megnyílás terévé válhatna. [3]
2. A kutatás célja, módszerei és előzményei
2018. szeptember és 2019. április között egy többlépcsős keresztmetszeti vizsgálatot végeztem
magyartanárok és magyartanár szakos hallgatók körében, amelynek egy 217 fő bevonásával
végzett kérdőíves felmérés, egyéni interjúk és óralátogatások is részét képezték. Az empirikus
kutatás fókuszában a magyartanároknak és a leendő magyartanároknak a populáris irodalom
tanításáról alkotott véleménye és gyakorlati tapasztalatai álltak. A vizsgálat során igyekeztem
feltárni a tanárok és a hallgatók irodalmi nevelésről alkotott nézeteit, pedagógiai koncepcióját
és a hagyományosan nem a kánonba tartozó művek tanításáról alkotott véleményét, hogy
világossá váljon a gyakorló tanárok perspektívája, hogy lássuk, miért és mennyire
ragaszkodnak a régi kötelező olvasmányokhoz, vagy éppen miért változtat(ná)nak rajtuk, mit
tartanak a megújítás céljának, lehetséges irányainak és hatékony módszereinek.
Az empirikus kutatás során az információgyűjtést kérdőíves felméréssel és félig strukturált,
egyéni interjúkkal végeztem. Az interjúk és a kérdőív adatainak összevethetősége érdekében
arra törekedtem, hogy a kiválasztott interjúalanyok főbb jellemzőikben megegyezzenek a minta
sajátosságaival. Mind az írásbeli, mind a szóbeli kikérdezés során elsősorban a magyartanárok
és a magyartanár szakos hallgatók pedagógiai nézeteit, az irodalomtanításról és a populáris
irodalomról alkotott véleményét, jelenlegi vagy tervezett tanítási gyakorlatukra vonatkozó
elgondolásaikat vizsgáltam.
2002-ben az általános iskolában, 2003 pedig a középfokú oktatásban végeztek a tantárgyak
helyzetét feltáró kutatást az Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési
Központjában. Mindkét felmérés annak az obszervációs kutatásnak volt a része, mely azt
vizsgálta, hogy a kilencvenes évek tartalmi szabályozási, modernizációs változásai hogyan
hatottak a tantárgyak tanítására, és milyen fejlesztési feladatok szükségesek még az egyes
tantárgyakat illetően és a magyar tantárgyi rendszer egészében. A kutatás elsődleges célja az
volt, hogy feltérképezze, hogyan látják a magyartanárok a tanítás jelenlegi helyzetét, mi az, ami
leginkább segítené munkájukat, milyen problémákkal küzdenek, min változtatnának
legszívesebben.

398

A legfontosabb problémának azt tartották a magyartanárok, hogy a diákok keveset olvasnak, és
nem is szeretnek olvasni, helyesírásuk kívánnivalót hagy maga után, alapkészségeik hiányosak,
a szövegértés terén komoly lemaradásaik vannak. Mindezek mellett a tanároknak túl sok
ismeretet kell átadniuk, és ehhez nem áll rendelkezésre kellő idő. Ennek ellenére a tananyag
szűkítésével és bővítésével kapcsolatos kérdés esetében a legvisszafogottabbak az elhagyandó
témákat illetően voltak, míg a bővítésre határozott elképzelések jelentek meg. A magyartanárok
a jelenkori irodalom tanítását sokkal fontosabbnak tartanák a régi irodalom dominanciája
helyett. A megkérdezett tanárok véleménye szerint a tantárgy megítélése a diákok körében
fokozatosan romlik. A kötelező olvasmányok között nagyobb arányban kellene szerepelni a
diákokat érdeklő olvasmányoknak, ifjúsági irodalomnak, amelyek segítségével talán közelebb
lehetne hozni őket az irodalom megértéséhez és megszerettetéséhez. A pedagógusok is érzik a
megváltozott körülmények hatását, de hatékony megoldásokat még nem találtak a felmerülő
problémákra. [4]
Ezeket a kutatási eredményeket erősítette meg az az obszervációs felmérés is, amelyet a
tantárgyak általános helyzetét áttekintő vizsgálatokat követően, 2005-ben végeztek. A kutatás
fő célja az volt, hogy bepillantást nyújtson a hazai magyartanárok pedagógiai gyakorlatába,
feltárja a magyartanárok általános pedagógiai értékpreferenciáját, módszertani készletmintáját
és felfogását saját tantárgyukról. A vizsgálati eredmények rámutattak a tanítási gyakorlatbeli
modernizáció lassúságára, amely folyamatosan növeli a gyerek saját és az iskola kultúrája
közötti távolságot. Ennek hosszú távú hatásai pedig túlmutatnak az iskolai és iskolán kívüli
világ kettősségén, és általában a tudáshoz, a munkához, a kultúrához kapcsolódóan is hasonlóan
negatív attitűdöt alakíthatnak ki. [5]
A magyartanárokat monitorozó hazai vizsgálatok rámutattak arra, hogy az évek óta pályán lévő
pedagógusok módszertani felkészültsége, attitűdje, értékrendje csak nagyon lassan és kis
mértékben változik. Valódi átalakulást a tanári gyakorlat terén talán csak a következő
tanárgenerációktól várhatunk. Érdemes tehát megvizsgálni most, 10–15 évvel a korábbi
felméréseket követően, hogy miként viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez a magyartanárok és
a leendő magyartanárok.
3. Magyartanárok és magyartanár szakos hallgatók körében végzett kérdőíves felmérés
2018. október–december között kérdőíves, keresztmetszeti vizsgálatot végeztem
magyartanárok és magyartanár szakos hallgatók körében, összesen 217 fő bevonásával. 112
egyetemi hallgató (95 nő, 17 férfi; átlagéletkor: 22,48 év; SD = 2,26) és 105 magyartanár (91
nő, 14 férfi; átlagéletkor: 45,17 év; SD = 11,28; 25–34 év: 25 fő, 35–44 év: 28 fő, 45–54 év: 25
fő, 55– év: 27 fő) töltötte ki az online kérdőívet. A rétegzett mintavétel során a KSH legfrissebb
elérhető (2016-os) adataira támaszkodtam, és ezek alapján határoztam meg a mintába bekerülő
oktatási intézményeket.
A kérdések között zárt és nyílt végű, illetve intenzitáskérdések egyaránt szerepeltek. A 20022003-as és 2005-ös obszervációs vizsgálatokban feltett – elsősorban a magyartanítás tartalmára
vonatkozó – kérdések közül néhányat a jelen kérdőív is megismételt, így a kapott adatok
összehasonlíthatóak a korábbi eredményekkel.
3.1 A tantárgy fontosságának megítélése
A korábbi felmérésekben is szerepelt a magyar nyelv és irodalom tantárgy fontosságának
megítélését vizsgáló kérdés, amely esetében az adatközlőknek ötfokú skálán (1 – nem fontos,
5 – nagyon fontos) kellett megjelölniük, hogy véleményük szerint a szülők és a gyerekek
mennyire tartják fontosnak a tantárgyat. Az átlagértékek összehasonlíthatóak a korábbi,
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általános iskolai és középiskolai magyartanárok körében végzett obszervációs kutatások
eredményeivel. Az átlagok szerinti összehasonlítást az 1. táblázat szemlélteti.
1. táblázat: A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontossága a szülők és a diákok
körében a tanárok véleménye szerint ötfokú skálán (1 – nem fontos, 5 – nagyon fontos) –
átlagértékek összehasonlítása
Teljes Hallgatók Tanárok Obszervációs Obszervációs Obszervációs
minta
felmérés,
felmérés,
felmérés,
általános
középiskolai
összesen
iskolai
tanárok
tanárok
(2003)
(2002)
3,54
3,40
3,67
4,13
3,68
3,91
Szülők
3,06
2,86
3,26
3,85
3,37
3,61
Gyerekek
Az adatok alapján elmondható, hogy mind a szülők, mind a gyerekek esetében csökkent a
tantárgy fontossága az adatközlők véleménye szerint. A tanárok és a hallgatók is alacsonyabbra
értékelték a tantárgy fontosságát a korábbi vizsgálatok eredményeihez képest a szülők és a
gyerekek szempontjából egyaránt. Különösen szembetűnő a csökkenő tendencia a hallgatók
gyerekekre vonatkozó átlagértéke esetében, amely a 2002-es eredményekhez képest majdnem
egy teljes pontos csökkenést mutat. Mindez azért is aggasztó eredmény, mert a hallgatók még
néhány évvel ezelőtt középiskolai diákok voltak, tehát a tantárgy fontosságának megítélése a
gyerekek esetében valószínűsíthető, hogy saját és kortársaik véleményét tükrözi.
3.2 A tantárgy legfőbb problémái
Ugyancsak szerepelt a korábbi kérdőíves felmérésekben a tantárgy legsúlyosabb problémáinak
vizsgálata. A 2003-as obszervációs felmérésben két kérdés is irányult erre a témakörre: a
magyar nyelv és irodalom tantárgy legfőbb problémáit és az irodalomtanítás legfontosabb
kihívásait kellett megnevezni, mindkét esetben három tényezőt említhettek az adatközlők. Jelen
kutatásban a tantárgy három legsúlyosabb problémáját kellett megnevezniük a tanároknak és a
hallgatóknak egyaránt. A megnevezett problémák említéseinek gyakorisága alapján
rangsorolhatóak és a korábbi kutatási eredményekkel összehasonlíthatóak a kérdésre adott
válaszok. Az összesített adatokat a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat: A tantárgy legsúlyosabb problémái (három adható válasz eredményeinek
összesítése) – említések száma alapján rangsorolva, százalékos megoszlás feltüntetésével
Teljes minta (%) Hallgatók (%)
Tanárok (%)
Obszervációs
felmérés, 2003 (%)
tananyag (71%)
tananyag (76%)
keveset olvasnak
1. tananyag (74%)
(29%)
kötelező
kötelező
keveset olvasnak
általános értékválság
2.
olvasmányok
olvasmányok
(50%)
(15%)
(47%)
(55%)
tanítási
kötelező
ízlésformálás
3. keveset olvasnak
(40%)
módszerek (47%)
olvasmányok
(14,5%)
(38%)
tanítási
keveset olvasnak
társadalmi
tananyag (14,5%)
4.
módszerek (30%)
(31%)
változások (15%)
kevés idő (18%)
kevés idő (14%)
szövegértés (12%)
5. kevés idő (16%)
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Mind a tanárok, mind a hallgatók esetében a leggyakrabban említett probléma a tananyag volt,
amely korábban még csak a negyedik helyen szerepelt, a tananyag mennyisége, minősége és
elrendezése tehát egyre nagyobb nehézséget jelent a magyartanításban. A korábban
leggyakrabban megnevezett tényező, a diákok olvasási motivációjának csökkenése, a tanárok
esetében a második helyre került, míg a hallgatóknál a negyedik leggyakrabban említett
probléma volt. A tanárok tehát még mindig az egyik legnagyobb kihívásnak vélik az olvasási
kedv visszaesését, míg a hallgatók szerint nagyobb problémát jelentenek a kötelező
olvasmányok és a nem megfelelő tanítási módszerek alkalmazása. A megkérdezett tanárok
gyakran említették még nehézségként azokat a társadalmi változásokat, amelyek a
pedagógusszakma presztízsének csökkenéséhez, az irodalom közéleti szerepének
redukálódásához és az olvasás mint szabadidős tevékenység drasztikus visszaszorulásához
vezettek. Mind a hallgatóknál, mind a tanároknál az ötödik leggyakrabban megnevezett
probléma a túlságosan kevés idő volt (ez a korábbi kutatásokban a hatodik leggyakrabban
említett tényezőként szerepelt), ami különösen a nagy mennyiségű tananyaggal együtt hat
negatívan az irodalomtanításra. A korábbi eredményekhez képest egyfajta elmozdulás látszik
az adatközlők válaszaiban, több olyan probléma, amely korábban az elsők között szerepelt
(például értékválság, ízlésformálás, szövegértés, helyesírás), most meg sem jelent a
leggyakrabban említett kihívások között, más tényezőket viszont (pl. tananyag, kevés idő)
egyre fontosabbnak éreznek a tanárok és a hallgatók egyaránt, továbbá olyan új elemek jelennek
meg (pl. tanítási módszerek), amelyeket néhány évvel ezelőtt még nem említettek. A válaszok
többsége kevesebb számú, de igen gyakran említett probléma köré csoportosul, tehát az
adatközlők számra jellemzően ugyanazok a kihívások jelentenek egyre nagyobb nehézséget.
3.3 Tartalmi változtatások a tananyagban
A tananyag tartalmi változtatására vonatkozó kérdés szintén szerepelt már korábban az
obszervációs felmérések kérdései között, és elsősorban arra irányult, hogy melyek azok a
témakörök, amelyeket a magyartanárok leginkább bővítenének, szűkítenének, elhagynának,
vagy új témaként bevennének. A kutatás során nyert adatok összevethetőek a 2003-as
obszervációs felmérés eredményeivel, és így látható, hogy a tananyag-változtatási szándék fő
irányai nem sokat változtak a korábbi kutatási eredményekhez képest. Továbbra is a kortárs és
a 20. századi irodalom az a témakör, amelyet a legszívesebben bővítenének az adatközlő.
Szűkítés terén még mindig a leggyakrabban felmerülő témakörök a világirodalom, az ókori és
középkori irodalom, a régi magyar irodalom, illetve a szerzői életrajzok. Mind hallgatók, mind
a tanárok tehát elsősorban a diákokhoz időben, szemléletben és nyelvezetben közelebb álló
kortárs, modern és ifjúsági irodalommal bővítenék legszívesebben a tananyagot, és leginkább
az ókori, középkori irodalom és a világirodalom, illetve a szerzői életrajzok és lexikális
ismeretek terén kívánnak szűkítést, akárcsak a 2000-es évek elején megkérdezett
magyartanárok.
A tanárok és a hallgatók egyaránt szívesen elhagynának bizonyos kötelező olvasmányokat, és
míg sokan csak általánosságban jelölték meg ezt a területet, voltak olyan adatközlők is, akik
konkrét javaslatokat tettek arra vonatkozóan, hogy mely kötelező olvasmányokat hagynák el az
iskolai irodalmi kánonból. A leggyakrabban Jókai Mór regényei, Zrínyi Szigeti veszedelme és
Móricztól a Légy jó mindhalálig merült fel. Úgy tűnik, hogy a szűkítendő területek között is
előkelő helyen megjelenő szerzői életrajzokat sokan kifejezetten elhagynák a tananyagból,
hiszen a hallgatóknál a második, a tanároknál a harmadik leggyakrabban említett elem. Új
témaként a megkérdezett tanárok és hallgatók egyöntetűen a populáris irodalmat látnák
legszívesebben a tananyagban. Gyakran említették még az obszervációs kutatások
eredményeiben is első helyen szereplő kortárs irodalmat és ifjúsági irodalmat.
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A megkérdezettek tehát sokkal fontosabbnak tartják a jelenkori irodalom tanítását a régi
irodalommal való foglalkozásnál. A korábbi kutatási eredmények ismeretében úgy tűnik, hogy
ez a szemlélet az elmúlt évek, évtizedek alatt csak erősödött, viszont valódi változások nem,
illetve nem kellő mértékben történtek a tananyagban, hiszen továbbra is jellemzően ugyanazok
a módosítási javaslatokat említik az adatközlők.
3.4 Az irodalomtanítás célja
A kérdőíves vizsgálat kitért arra is, hogy a magyartanárok és a hallgatók mit tartanak az
irodalomtanítás elsődleges céljának. Ebben a kérdésben a tanárok és a hallgatók véleménye
szinte teljesen megegyezett. A válaszok százalékos megoszlását az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra: Az irodalomtanítás legfőbb célja a hallgatók és tanárok válaszai szerint
összesítve, százalékos megoszlás feltüntetésével
A válaszadók 40%-a a személyiségfejlesztést jelölte meg az irodalomtanítás elsődleges
céljaként, míg a második legnépszerűbb válasznak a célok szempontjából az olvasóvá nevelés
bizonyult (30%). Ezt követte, már jóval kisebb arányban (12–12%) a képességfejlesztés és a
műveltségközvetítés, és csupán a megkérdezettek 4%-a vallotta, hogy az irodalomtanítás
legfontosabb célja az erkölcsi nevelés volna. Sokszor merül fel a kérdés, hogy a
magyartanításban a műveltségközvetítésnek vagy inkább a képességfejlesztésnek kellene
dominálnia, viszont a válaszokból úgy tűnik, hogy mind a tanárok, mind a hallgatók számára
nem ez a valódi kérdés, hiszen meglepően alacsony arányban jelölték meg célként ezeket a
tényezőket. Az adatközlők többsége számára vitán felül áll, hogy az irodalomtanítás során a
legfontosabb a diákok személyiségének fejlesztése és az olvasás megszerettetése, szokássá
tétele.
3.5 A populáris irodalom tanításának gyakorisága
A kérőív egyik fő kérdése a populáris irodalom tanításának gyakoriságára vonatkozott. Tanárok
esetében arra kérdezett rá, hogy a jelenlegi tanítási gyakorlatában milyen gyakran jelenik meg
populáris irodalom, hallgatók esetében pedig arra, hogy tervei szerint milyen gyakran fog majd
megjelenni majdani tanári munkája során. A válaszok százalékos megoszlását a 2. ábra mutatja
be.
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2. ábra: A populáris irodalom tanításának gyakorisága a hallgatók és tanárok
válaszai szerint, százalékos megoszlás feltüntetésével
A megkérdezett tanároknak csupán 10%-a nyilatkozott úgy, hogy pedagógiai munkája során
egyáltalán nem jelenik meg a populáris irodalom, indoklásként pedig jellemzően az időhiányra
hivatkoztak. A magyartanárok többsége – a válaszok szerint – alkalmanként (46%) vagy ritkán
(34%) tanít ilyen jellegű irodalmat, 10%-uk pedig rendszeresen. A tanárok esetében a Kruskal–
Wallis-próba alapján szignifikáns különbség mutatható ki az intézmény régiója és a populáris
irodalom tanításának gyakorisága között (H(6) = 14, 905; p = 0,021): leggyakrabban a középmagyarországi régióban (Budapest, Pest megye) és legritkábban az észak-magyarországi
régióban (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye) tanítanak populáris irodalmat. Az
eredmények alapján tehát úgy tűnik, hogy az iskola földrajzi elhelyezkedése is meghatározó a
populáris irodalom tanítását illetően. A fővárosi és ahhoz közeli intézményekben dolgozó
magyartanárok saját bevallásuk szerint pedagógiai munkájuk során gyakrabban alkalmaznak
ilyen jellegű irodalmat, mint az ország egyéb területein lévő, különösen az észak-keleti
megyékben elhelyezkedő iskolákban dolgozó tanárok.
Ugyancsak szignifikáns különbség mutatkozik a felsőfokú tanulmányok befejezésének ideje és
a populáris irodalom tanításának gyakorisága között (H(3) = 10,170; p = 0,017): a legrégebben
(–1988) és a legutóbb (2007–) végzettek kevésbé tanítanának populáris irodalmat, mint a
középgeneráció. Úgy tűnik, hogy az idősebb tanárgenerációk konzervatívabban állnak hozzá
ehhez a kérdéshez, és kevésbé szívesen építik be a populáris irodalmat a pedagógiai
tevékenységükbe. Némiképp meglepő, hogy hasonlóan gondolkodnak a legfrissebben diplomát
szerzett magyartanárok is, pláne ha összevetjük az eredményeket a jelenlegi hallgatók
válaszaival. Egyrészt mindez arra enged következtetni, hogy a tanítási gyakorlatban nem tud
teljes mértékben megvalósulni a populáris irodalom olyan mértékű tananyagba integrálása,
mint ahogyan azt hallgatóként eltervezték. Másrészt pedig úgy tűnik, hogy a kevesebb
tapasztalattal és pedagógiai rutinnal rendelkező tanárok még nem merik annyira innovatívan
kezelni a tananyagot, mint idősebb kollégáik.
A populáris irodalom tanításának gyakorisága és a tanárok neme, kora, tanítási tapasztalata,
lakóhelyének típusa, az oktatási intézmény típusa között viszont nem mutatkozott szignifikáns
különbség, illetve abban a tekintetben sem, hogy a tanárképzésnek részét képezte-e a populáris
irodalom.
A hallgatóknál erőteljesebbnek tűnik a populáris irodalom tanításának igénye és szándéka,
hiszen közöttük egy olyan adatközlő sem volt, aki egyáltalán nem tervezi az ilyen jellegű
irodalom tanítását, illetve a tanárokhoz képest nagyobb arányú volt az alkalmanként (48%) és
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a rendszeresen (38%) választ megjelölők aránya is. A Mann–Whitney-próba szignifikáns (U =
3353,000, Z = -5,869, p < 0,001) különbséget mutatott a populáris irodalom tanításának
gyakoriságát illetően a hallgatók (M = 3,23; Mdn = 3,00; SD = 0,684) és a tanárok (M = 2,57;
Mdn = 3,00; SD = 0,807) esetében.
A populáris irodalom tanításának gyakorisága és a hallgatók neme, lakóhelyének típusa, a
felsőfokú tanulmányok megkezdésének ideje, az oktatási intézmény régiója között nem
mutatkozott szignifikáns különbség, továbbá annak a vonatkozásában sem, hogy a
tanárképzésnek része-e a populáris irodalom.
Arra a kérdésre, hogy miért tanítanak, vagy miért tanítanának populáris irodalmat, a válaszadók
szinte kivétel nélkül a diákokra való fókuszálás szempontját emelték ki, tehát leginkább azt,
hogy ez érdekli a tanulókat, ezt olvassák szívesen, ezt tudják könnyen, önállóan is befogadni,
erre van szükség az olvasóvá nevelésükhöz, így szerettethető meg velük az irodalom. A
legszívesebben tanított, vagy tanítani szándékozott populáris mű tekintetében még mindig
megkérdőjelezhetetlen a Harry Potter-sorozat egyeduralma: a tanárok 48%-a és a hallgatók
56%-a ezt nevezte meg, és csak elvétve jelent meg a válaszokban más mű vagy szerző.
3.6 A populáris irodalom helye a tantervben és a tanárképzésben
A kutatás kitért a populáris irodalomra vonatkozó tantervi előírások ismeretére és arra is, hogy
milyen mértékben képezi vagy képezte részét a megkérdezett tanárok és hallgatók
tanárképzésének a populáris irodalom. Az adatközlők 68%-a (146 fő) úgy nyilatkozott, hogy
csak részben ismeri az érvényben lévő tantervi előírások populáris irodalomra vonatkozó
részeit. A tanárok nagyobb arányban (23%) vallották azt, hogy teljes mértékben tisztában
vannak a követelményekkel, és kisebb arányban azt, hogy egyáltalán nem (9%), míg a
hallgatóknál ez az arány épp fordítva volt: 7% (8 fő) mondta, hogy teljes mértékben ismeri,
26% (29 fő) pedig, hogy egyáltalán nem.
Arra a kérdésre, hogy mennyire képezi, képezte a tananyag részét a tanárképzés során a
populáris irodalom a tanárok többsége (71%) azt válaszolta, hogy egyáltalán nem, míg a
hallgatók közül már csak 38% válaszolta ugyanezt, viszont még így is ez a válaszlehetőség
szerepelt a leggyakrabban. A hallgatók közül kétszer annyian (62%) nyilatkoztak úgy, hogy a
tanárképzésük során valamilyen formában felbukkan a populáris irodalom is, mint a tanárok
közül (30%). A tantervi előírásokra vonatkozó ismeretek tekintetében azonban nem mutatkozott
szignifikáns különbség sem a hallgatók, sem a tanárok esetében abból a szempontból, hogy a
képzés részét képezi-e a populáris irodalom, tehát az ilyen jellegű ismereteiket a válaszadók
feltételezhetően nem a képzésük során szerzik. Egyértelműen látszik azonban a változás a
tanárképzés területén is, hiszen a jelenlegi hallgatók képzése során már sokkal nagyobb
arányban jelenik meg a populáris irodalom egy-egy kurzus keretei között, mint a már diplomát
szerzett tanárok korábbi felsőoktatási képzésében.
4. Interjúk magyartanárokkal és magyartanár szakos hallgatókkal
Az írásbeli kikérdezést követően egy szűkített mintán a szóbeli kikérdezés módszerét is
alkalmaztam. A kutatás további fázisaiban való részvételt önként vállaló adatközlőkkel egyéni,
félig strukturált interjúkat készítettem, hogy minél pontosabb képet kapjunk a magyartanárok
és hallgatók populáris irodalomról alkotott nézeteiről.
Összesen 26 fő (12 tanár, 14 hallgató) vállalta a személyes interjút; mind a tanárok, mind a
hallgatók között budapesti (7 tanár és 9 hallgató) és vidéken élő, illetve dolgozó/tanuló (5 tanár,
5 hallgató) egyaránt képviseltette magát. A tanárok között kevesebb (2–3 éves) tanítási
tapasztalattal rendelkezők éppúgy szerepeltek, mint több évtizede a pályán lévők. A hallgatók
mindegyike az interjú időpontjában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett valamely
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magyarországi egyetem magyartanár szakos, nappali képzésén, ezen belül viszont különböző
évfolyamokon tanultak.
4.1 Az irodalomtanítás célja és az olvasóvá nevelés
Az interjúk során felmerülő első kérdéscsoport a magyartanítás céljára, és e cél elérése
érdekében alkalmazott eszközökre irányult: Mit tart a magyartanítás legfőbb céljának? Miért?
Hogyan, milyen eszközökkel lehet ezt megvalósítani? Mind a hallgatók, mind a tanárok válaszai
a kérdőíves felmérés eredményeit erősítették meg. A szaktárgyhoz leggyakrabban kapcsolódó
pedagógiai
célok
(műveltségközvetítés,
képességfejlesztés,
olvasóvá
nevelés,
személyiségfejlesztés, erkölcsi nevelés) mindegyike felmerült a válaszokban, és jellemzően
nem különállóan, hanem egymással összekapcsolódva. A megkérdezett hallgatók és
magyartanárok válaszaiban, akárcsak a kérdőíves felmérés esetében, a személyiségfejlesztés és
az olvasóvá nevelés jelent meg a leggyakrabban, mint a magyartanítás legfőbb célja. A válaszok
alapján elmondható, hogy a magyartanárok és a leendő magyartanárok érzékelik a tantárgy
összetett célrendszerét, és igyekeznek is ezeket hatékonyan megvalósítani, amelyhez a
legmegfelelőbb eszközt a diákok egyéni szükségleteinek figyelembe vételében látják.
Mind a hallgatókkal, mind a tanárokkal folytatott beszélgetések során szóba került az olvasóvá
nevelés kérdésére (Véleménye szerint hogyan valósítható meg hatékonyan az olvasóvá
nevelés?), hiszen egyre gyakrabban jelenik meg ez az igény az irodalomtanításhoz
kapcsolódóan, és a kérdőíves felmérésben is a megkérdezettek 30%-a vallotta azt, hogy szerinte
ez a szaktárgy fő célja. A megkérdezett hallgatók és tanárok amellett érveltek, hogy az olvasóvá
nevelés leghatékonyabban a diákok életkori sajátosságaihoz és érdeklődéséhez közelálló
irodalmi művek által működhet, amelyeket önállóan is képesek elolvasni és értelmezni. Szinte
mindenkinél felmerült a kortárs és populáris irodalom, mint fontos tényező ebben a
folyamatban.
Az olvasóvá nevelés kérdését illetően megoszlottak a vélemények abból a szempontból, hogy
ez mennyire az iskola, a magyartanár feladata, vagy éppen mennyire nem az. Abban viszont
egyetértés mutatkozott, hogy az ehhez vezető út a diákok érdeklődésének felkeltése, amelyre a
leginkább a kortárs és a populáris művek alkalmasak. Többen amellett érveltek, hogy a kötelező
olvasmányok mellett vagy helyett ajánlott olvasmányokra is szükség lenne, hogy a diákoknak
meglegyen a választási lehetőségük ezen a téren.
4.2 A tantárgy fő problémái és a kötelező olvasmányok
A kérdések másik csoportja a szaktárgy főbb problémáira és azok lehetséges megoldásaira
irányult (Mit tart a szaktárgy legnagyobb problémájának? Milyen megoldási lehetőségeket
lát?). A tantárgyat érő legfőbb problémák terén szintén hasonló válaszok születtek a hallgatók
és tanárok között, és a leggyakrabban szóba kerülő tényezők ugyanazok voltak, mint a kérőíves
felmérés során. A magyartanárok és a leendő magyartanárok számára egyaránt a legnagyobb
nehézséget az előírt tananyag jelenti, amelyet életidegennek, a diákok számára mind
mennyiségi, mind minőségi szempontból nehezen befogadhatónak tartanak, és úgy érzik
tanárként nincs kellő szabadságuk a tananyagválasztás és -elrendezés terén. Mindez pedig azért
különösen problematikus, mert a diákok olvasási motivációja folyamatosan csökken, így
szövegértési képességeik is nehezebben fejlődnek, hiszen hiányzik a megfelelő mennyiségű
gyakorlás, és a válaszadók úgy gondolják, hogy egyre kevesebb eszköz van a kezükben ennek
a folyamatnak akárcsak a lassítására is. Megoldásként a válaszadók elsősorban a tananyag
átalakítását, csökkentését, a kortárs és populáris művek beemelését, a tanárok nagyobb fokú
választási szabadságát szorgalmaznák.
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Külön kérdéscsoport irányult a jelenlegi kötelező olvasmányok megítélésének felmérésre és a
tanításukkal, illetve tanulásukkal kapcsolatos személyes tapasztalatok feltárására (Mi a
véleménye a kötelező olvasmányokról? Milyen tapasztalatai vannak ezeknek a műveknek a
tanórai feldolgozásával kapcsolatban?). A megkérdezett hallgatók és a tanárok szerint egyaránt
problematikus a jelenlegi kötelező olvasmányok sora. A hallgatók főként arról számoltak be,
hogy nekik milyen negatív olvasmányélményeket jelentettek korábban ezek a művek, és ebből
kiindulva előre tartanak attól, hogy milyen lesz majd ugyanezeket egyszer tanítani. A tanárok
pedig elsősorban arról beszéltek, hogy egyre nehezebben tudják ezeket a szövegeket
élményszerűen átadni a diákoknak, és hogy mennyire időszerű lenne megrostálni, olykor
lecserélni egy-egy művet az adott osztály sajátosságaihoz igazodva. Többségük szerint illúzió
azt gondolni, hogy ezeket az olvasmányokat a diákok ténylegesen el is olvassák és megértik.
4.3 A populáris irodalom megítélése
Az interjúk során rákérdeztem a hallgatók és a tanárok populáris irodalomról alkotott
véleményére, és az ilyen jellegű irodalom tanításáról szerzett tapasztalataikra. Ebben a
kérdéscsoportban kissé eltérőek voltak a hallgatóknak és a tanároknak feltett kérések, hiszen
míg az előbbiek esetében azt próbáltam felmérni, hogy milyen arányban terveznek populáris
műveket tanítani majdani pedagógiai munkájuk során (Mi a véleménye a populáris
irodalomról? Tanítana populáris műveket? Miért?/Miért nem? Mely műveket? Milyen
korosztálynak?), addig az utóbbiaknál a jelenlegi iskolai gyakorlatukra irányult a kérdés (Mi a
véleménye a populáris irodalomról? Tanít populáris műveket? Miért?/Miért nem? Mely
műveket? Milyen korosztálynak? Mikor és mi volt az utolsó ilyen mű?). A megkérdezett
hallgatók egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy terveik szerint a későbbiekben tanítani fognak
majd populáris műveket is. Ennek okát egyrészt abban látják, hogy a populáris irodalom is
irodalom, tehát ugyanúgy helye van a magyarórákon, mint a klasszikus vagy a kortárs
műveknek, másrészt az irodalomnak talán ez az a rétege, amely a legközelebb áll a mai
diákokhoz, és amely a leginkább képes őket motiválni az olvasásra.
A megkérdezett tanárok közül csupán egy nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem tanít és nem
is szeretne tanítani populáris műveket. A többi magyartanár szívesen integrálja a tananyagba a
szórakoztató irodalom egyes darabjait, különösen azokban az osztályokban, ahol a diákok nem
szívesen olvassák el a kötelezőket. Úgy vélik, hogy ott valójában nincs is más mód az olvasási
motiváció felkeltésére. Ráadásul, ahogy egyikük kifejtette, ezekben az irodalmi alkotásokban
ugyanúgy megtalálhatóak azok az értékek, amelyek a klasszikus irodalomban is jelen vannak,
csak nyelvezetükben, világszemléletükben közelebb állnak a mai fiatalokhoz.
Arról viszont megoszlottak a vélemények, hogy mennyi lehetőség nyílik a tanórákon az ilyen
jellegű művek tárgyalására. Van, aki inkább az általános iskola felsőbb évfolyamaiban, 7–8.
osztályban tanít ilyesmit, mert ott van még rá idő, lehetőség, és mert úgy véli, akkor kell igazán
meglapozni az önálló, élményszerű olvasást. Más úgy gondolja, hogy olyannyira kevés a
szabadon felhasználható időkeret, hogy kénytelen beáldozni néhány klasszikus művet. A
legtöbben azonban azt hangsúlyozták, hogy bár minden évfolyamon szükség lenne populáris
művek tanítására is, sajnos nagyon szűkös az erre fordítható idő. Különösen 9–12. évfolyamon
érzik nehéznek a hagyományosan tananyagba nem tartozó művek tanítását, és ezért bár szívesen
tanítanának populáris műveket, időhiány miatt inkább lemondanak erről.
5. Populáris irodalom tanítása a gyakorlatban
2019. március-április között három oktatási intézménybe látogattam el, hogy megfigyeljem a
populáris irodalom tanításának jellemzőit, az alkalmazott módszereket, tanulásszervezési
módokat, és a diákok aktivitását, illetve hozzáállását a választott művekhez. Az óralátogatást
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vállaló három magyartanár mindegyike budapesti hat-, illetve nyolcosztályos gimnáziumban
tanít, többéves (8, 22 és 40 év) tanítási tapasztalattal rendelkezik, és az olvasmányokat
rendszeresen bővíti populáris művekkel is. Mindhárman úgy nyilatkoztak, hogy leginkább a 7–
8. évfolyamon tudnak populáris műveket is integrálni a tananyagba, mivel ezeken az
évfolyamokon az iskolák jellegéből adódóan is nagyobb a tanárok mozgástere a tananyagkiválasztás és -elrendezés szempontjából.
Az óralátogatások is ezt igazolták, hiszen a populáris művek köré szerveződő tanórák többsége
a 7–8. évfolyamon valósult meg. Hetedik évfolyamon az egyik iskolában a Harry Pottersorozat 1. és 2. kötetét tárgyalták (tíz tanórán át, amelyből négyet az első, hatot a második
kötetre szántak), míg a másik oktatási intézményben Gerald Durrell Családom és egyéb
állatfajták című művét (öt tanórán keresztül), nyolcadik évfolyamon pedig Lois Lowry Az
emlékek őre című regénye volt soron (hat tanórán át). Az óralátogatásokat vállaló
magyartanárok közül csak egy olyan volt, aki a gimnázium felsőbb évfolyamaiban, 12.
osztályban, az érettségire való felkészítésbe is tudatosan beépítette a populáris irodalmat.
Utóbbi esetében Az irodalom határterületei elnevezésű érettségi tétel kidolgozásához
használtak fel populáris dalszövegeket a diákok (két tanórán keresztül).
A tanórákon feldolgozott populáris művek jellemzően egy-egy nagyobb tematikai egységbe (pl.
a Harry Potter-kötetek a mese, a Családom és egyéb állatfajták a humor témakörén belül)
integrálva kerültek tárgyalásra, így a diákoknak lehetőségük nyílt más irodalmi művekkel való
összevetésre is. A megfigyelt magyarórák nem csupán tartalmi, hanem módszertani
szempontból is innovatívnak minősíthetőek, amelyek képesek a tanulók érdeklődését felkelteni
és fenntartani is. A változatos munkaformák alkalmazása, az interaktív tábla vagy akár a
mobiltelefonok használata tovább fokozta a diákok lelkesedését a művek közös elemzése iránt,
és aktivitásra késztette őket. Úgy tűnik, hogy azok a magyartanárok, akik az olvasmányok terén
nyitottak az újdonságokra, és a populáris irodalom egyes darabjait is szívesen tanítják, azok
módszertani szempontból is változatosságra törekednek, és az újabb technológiák
alkalmazásától sem riadnak vissza.
6. Összegzés
A magyartanárok és magyartanár szakos egyetemi hallgatók körében végzett empirikus
vizsgálat eredményei alapján elmondható, hogy a magyar nyelv és irodalom tantárgy megítélése
romlott az utóbbi években, különösen a hallgatók körében. A tantárgy legsúlyosabb
problémájának jelenleg a tananyagot látják a válaszadók, de a kötelező olvasmányok listája és
a diákok olvasási motivációjának csökkenése is nagymértékben megnehezíti a magyartanítást.
Mind a tanárok, mind a hallgatók a tananyagot leginkább a diákokhoz közelálló, kortárs és
populáris művekkel bővítenék, míg az antik és középkori világirodalmat inkább szűkítenék a
tantervben. A legtöbb megkérdezett magyartanár csak alkalmanként tanít populáris irodalmat,
viszont a jelenlegi hallgatók már jóval nagyobb arányban tervezik az ilyen jellegű irodalom
tanítását. Mindezt segíti, hogy egyre gyakoribb a populáris irodalom megjelenése a tanárképzés
során.
Mind a hallgatók, mind a tanárok szerint a populáris alkotásoknak is helyet kellene biztosítani
az iskolai oktatásban, hiszen az irodalomnak ez az a rétege, amely a legközelebb áll a
diákokhoz, és így nagymértékben képes erősíteni az olvasási motivációjukat. A válaszadók
többsége úgy véli, hogy bár minden évfolyamon szükség lenne populáris művek tanítására is,
sajnos nagyon szűkös az erre fordítható időkeret, és a kötelezően tanítandó tananyag
mennyisége és elrendezése miatt alig marad lehetőség a hagyományosan nem a kánon részét
képező művek tárgyalására. Jellemzően azok a magyartanárok, akik rendszeres beépítenek
populáris műveket is a tananyagba, módszertani szempontból is változatosságra törekednek, és
szívesen alkalmaznak digitális eszközöket is a tanórákon.
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Abstract
People with intellectual disabilities (ID) show difficulties in general mental abilities that affect
their intellectual functioning and adaptive functioning in daily life activities. In addition, there
are studies that have shown that they present gross motor skills (GMS) development behind
their peers without disabilities, but the specific information of which gross motor elements and
to what extent they are delayed is unclear. The aim of this study is to increase the small body
of literature on GMS in young populations with mild intellectual disabilities (MID), by
addressing and integrating 1) overall and specific GMS results of scientific studies on the
subject, 2) relationships found with other factors such as gender, age and IQ and 3) also by
pointing out limitations and recommendations for future research. A research review of articles
in three databases provided by EBSCO was carried out to achieve these objectives. Seven
studies published between 2000 and 2018 met the inclusion criteria. The results showed that
young populations with MID had significantly lower scores compared to typically developing
children control groups and/or the normative standardized tool scores. Significant differences
on GMS subtests and specific items depended on the gross movement assessment instrument
used. When the results were compared with an age matched group of participants with
borderline intellectual disabilities (BID), some elements displayed an important distinction
between the population with MID and BID, and others were not very different between both
groups with ID. Limitations of the studies reviewed does not allow one to give firm conclusions
on the relationships between motor performance and other variables such as age, gender and
IQ. Longitudinal and experimental studies are recommended to find an explanation for the
ﬁndings and to learn more about the causality of variables that might influence the gross motor
development of young populations with MID. The implementation of programs aimed at
improving the GMS performance of this population, focusing especially on the weakest aspects
of it, is essential.
Keywords: mild intellectual disabilities, gross motor skills, gross movement assessment
instrument
1. Introduction
It is recognized in the literature that people with ID present a motor skill development behind
their peers without disabilities. However, although these delays have been mentioned for more
than 50 years [1], there is limited research aimed at identifying the specific delays in young
populations with ID. Unfortunately, this is consistent with studies that indicate that people with
ID have more unsatisfied needs compared to the typically developing population and therefore
poorer health [2].
The development of children's motor skills is a determining factor in lifelong physical activity
[3]. In this sense, people with ID face additional situations that contribute to a sedentary
lifestyle, and therefore, they are more predisposed to develop secondary health conditions such
as high rates of obesity and overweight, which starts from an early age with significantly more
incidences in children with ID compared with their typically developing peers [4]. Secondary
health conditions are preventable because they are associated, in this case, with the ID but are
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not directly caused by it [5], rather by the interactions between personal factors and the
environment. This supports the need for re-examining the circumstances and experiences to
which children are exposed to in our society.
With this background, this review was aimed at increasing the small body of research on the
GMS in young populations with MID for two main reasons. First, because people with MID
represent 85% of the cases [6] and because the GMS are the basic building blocks for more
complex motor skill development [7]. To meet this goal, this review will address and integrate
1) the overall and specific GMS results of scientific studies on the subject, 2) the relationships
found with other factors (gender, age, IQ) and 3) also will point out the limitations and
recommendations for future research in the conclusion section. But initially, key terminology
and relevant literature will be briefly presented as part of the theoretical framework on which
this study was based.
1.1 Overview of intellectual disabilities
Persons with ID show difficulties in general mental abilities that affect their intellectual
functioning, such as problem solving, abstract thinking and academic learning [8]. Moreover,
they also show deficits in adaptive functioning in daily life activities including conceptual (e.g.
difficulties in learning academic skills that involves writing and arithmetic), social (e.g.
difficulties regulating emotion and behaviour) and practical domains (e.g. dificulties in complex
daily living tasks) [8]. The compromised functioning corresponds to the severity of the
diagnosis and typically includes an intelligence standardized measure among the individual’s
assessments, with an intelligence quotient (IQ) approximately two standard deviations or more
from the mean IQ of 100 (70 or below) [8]. In this sense, the ID is described as mild, moderate,
severe and profound. Based on the severity of daily life skills (Diagnostic and statistical manual
of mental disorders -5 [DSM-5] Criteria) [8] and IQ (DSM-IV Criteria) [9], persons with MID
are characterized by being able to live independently with minimum levels of support. They
have an approximate IQ range of 50–69 and represent 85% of cases [6]. In addition, they are
also characterized by a delay in reaching motor milestones and by a deficit of senso–rimotor
function, this therefore affects neuro-musculoskeletal and motor sys–tems [10, 11].
1.2 Gross Motor Skills: fundamental motors skills
This study focused on GMS because they are fundamental motors skills for movement,
competence and are considered to be the basic building blocks for more complex motor skill
development [7], basically they are the base of the physical activity throughout our lives.
Haywood and Getchell [12] defined GMS as goal directed movement patterns using large
muscles- or muscle groups- and allow children to move in space and respond to a variety of
stimulus in a suitable way.
From their early years, children begin to learn these fundamental motor skills as a need to start
to function independently in their surroundings [13], through this motor development the child
acquires control over his or her own body. Clark and Metcalfe [14] pointed out that in the
fundamental pattern period children must gain a sufficient and diverse motor repertoire, and
although the motor development is related to age, it is not strictly dependent on it. The
development of the GMS can be faster or slower at different times and it varies between each
person, it is also characterized by being sequential since one step leads to the next as a result of
the interaction of the person and the environment [15]. The development time varies with
factors such as experience, instruction or individual qualities [14].
However, typically motor skills development takes place in a predictable pattern. For instance,
large muscles develop first, so children master GMS first and also learn to use the upper parts
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of the body before the lower ones. These patterns occur for general characteristics of the
physical development progression [16, 17]. On the other hand, there is the misconception that
children learn the GMS just thanks to natural maturation without considering any other factors
[7]. This is consistent with studies that showed that there is a high prevalence of children that
are not obtaining proficiency in fundamental motor skills according to their age [18, 19] and
this may lead to results that exposed that youths’ motor fitness has significantly decreased over
the past years in comparison to youths of decades ago [20], showing that there are other factors
to consider apart from natural maturation. If children are not capable of proficiently performing
the GMS, they could have restricted opportunities to engage in the practice of physical activity
in the present and future as well, this last point because they may not possess the prerequisite
skills to be sufficiently motorically competent during adolescence which would also hinder their
participation in physical activity into adulthood [7, 21, 22].
1.3 Gross motor skills in young populations with intellectual disabilities
In children with ID the risk of not obtaining proficiency in the GMS is significantly higher,
although motor impairment is not part of their diagnostic criteria, they show motor delays in
reaching motor milestones compared to their peers who do not have disabilities [10, 11], which
may can be detectable within the first two years of life [8]. Children with ID do not have any
clear neurological or physical impairment that would prevent the ability to acquire the typical
motor patterns at the same rate [17], but there is an abundance of literature reporting these
delays [23–28].
Payne and Isaacs [17] defined motor delay in children as “following a normal course of motor
development but at a level that is below expectations for the child’s age” (p. 449). This motor
delay is also associated with other disabilities such as autistic spectrum disorders and attention
deficit hyperactivity disorder (ADHD) [29, 30]. On the other hand, a motor deficit “implies a
distinct pattern of development that differs from the norm” [31] (p. 210). In contrast to children
with motor delays, children with motor deficits will not be able to catch up to their peers and in
many cases, as a measure of compensation for its deficit, they will possess different movement
patterns [11]. This motor deficit is associated with children for instance with cerebral palsy or
physical disability (e.g. limb amputations) [17].
2. Methods
A review of articles that have evaluated the GMS in young populations with MID was carried
out to accomplish the aim of this work. The studies that will be presented were found in 3
databases provided by EBSCO (Education Research Complete , PsycARTICLES and Academic
Search Ultimate) between 2000 – 2018 and met the following criteria: 1) participants with a
chronological age up to 18 years old with non-specific MID (IQ: 50–70), 2) studies that
compared participants with MID performance with typically developing children (TD) control
groups and/or standardized normative scores. Therefore, the last criterion was 3) the assessment
of the GMS by standardized motor tests. Additionally, the studies that met the criteria and
compared the participants with other levels of severity (e.g. borderline) were also included.
To minimize confounding of data, articles that included participants with other co-existing
developmental disorders (e.g. autism spectrum disorder), congenital syndromes (e.g. Down
syndrome), severe sensory or motor impairments (e.g. blindness, cerebral palsy) were excluded.
Studies that did not define explicitly the classification of the level of severity of the participants
(mild, moderate, severe and profound) or that did not expose the results according to those level
but rather to the complete sample (in the cases that studies involved different severity groups)
were also excluded. For the articles in which the abstract suggested the meeting of the criteria
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of this study, but the full text could not be accessed, a specific complementary search was
carried out in Google Scholar. Articles from which the full text could not be obtained were
excluded.
The 7 studies included in this review met the inclusion criteria: 5 studies used the Test of Gross
Motor Development–Second Edition (TGMD-2) [32], 1 study used the Movement Assessment
Battery for Children (MABC) [33], 1 study used Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency
(BOTMP) [34] and the Peabody developmental motor scales, second edition (PDMS-2) [35]
(Table1).
Table 1.: Gross movement assessment instruments and included studies
Gross movement assessment

Study
Participants

Instruments/
Authors

Measurements

Test of Gross Motor
Development–
Second
Edition
TGMD-2


Qualitative aspects
of the performance
of
the
gross
movement skills


(Ulrich, 2000)

Movement
Assessment Battery
for ChildrenMABC
(Henderson
Sugden, 1992)

&

Bruininks-Oseretsky
Test
of
Motor
Proficiency
(BOTMP)
(Bruininks, 1978)
Peabody
developmental motor
scales, second edition
(PDMS-2)
(Folio & Fewell
2000)

Gross
elements

Quantitative and
qualitative aspects
of the performance
of the gross and
fine motor skills,
and balance

Qualitative aspects
of the performance
of the gross and
fine motor skills

Quatitative aspects
of the performance
of the gross and
fine motor skills

motor

Age
(Y:M)

Authors
Frey & Chow,
2006

Locomotion: run,
gallop, hop, leap,
horizontal jump and
slide
Object
control:
striking a stationary
ball,
stationary
dribble, kick, catch,
overhand throw, and
underhand roll

3:0–10:0

● Ball skills: Aiming
at a goal and catching
a moving object
● Balance:
static
balance,
dynamic
balance
while
moving fast and
dynamic
balance
while moving slowly.

4:0 - 12:0

● Coordination
● Balance
● Running speed and
agility
● Strength

4:5 – 14:5

● Stationary:
standing balance, situps, push-ups
● Locomotion:
walking,
jumping,
running, etc
● Object
manipulation: kick,
throw, hit, catch

0:0 – 6:11

Diagnosis/
Sample size
MID
(n: 244)

CA
6- 18

Hartman,
Houwen,
Scherder,
&
Visscher, 2010
Rintala
&
Loovis, 2013

MID (n:36)
TD (n: 97)
BID(n: 61)
MID (n:20)
TD (n: 20)

7 - 11

Simons et al.,
2008
Westendorp,
Houwen,
Hartman,
&
Visscher, 2011

MID (n:99)

7 - 10

MID (n:68)
TD (n:255)
BID (n:88)

7-12

Vuijk,
Hartman,
Scherder,
&
Visscher, 2010

MID (n:55)
BID (n:115)

7-12

Wuang, Wang,
Huang, & Su,
2008

MID (n: 233)

7-8

7 - 12

Source: Adapted data for gross motor elements from Griffiths, Toovey, Morgan and Spittle
(2018).
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Abbreviations: BID: participants with borderline intellectual disabilities; CA: chronological
age; MID: participants with mild intellectual disabilities; TD: participants with typical
development; Y:M: years: months.
3. Results
In this section will be described the GMS overall results that could be generalized in all the
studies reviewed, specific subtests and items outcomes from an individual or a set of articles,
and some associations found between GMS and other variables (e.g. age, gender). In addition,
comparative results will be shown with age matched groups with borderline intellectual
disabilities (BID), since 3 of the 7 studies reviewed included this population [25, 27, 36].
3.1 Overall gross motor skills performance
In all the studies reviewed, and regardless of the gross movement assessment tool used, the
young population with MID performed significantly less well compared to typically developing
children control groups and/or the normative standardized scores. This was reflected in the
significantly lower scores, with a medium to large difference between the groups [25, 27, 36,
38].
When a group of participants with BID was considered, it was also observed that the groups
with disabilities together performed significantly lower than the typically developing children.
However, the differences were small to large in children with BID and medium to large in the
children with MID [25, 27, 36].
3.2 Gross motor elements performance
On a deeper level, in order to evaluate specific GMS elements, it is necessary to divide the
presentation of the results according to the gross movement assessment instruments used, since
they evaluate different aspects of the performance, with different range ages and interpretation
of the results.
3.2.1 Test of Gross Motor Development–Second Edition TGMD-2
The effect sizes for locomotion and object control subtests were medium to large between
participants with and without MID, the groups with MID scored below the average of the
typically developing group and/or normative standardized tool scores [23, 25, 27, 37, 38]. In a
subtests items analysis, Westendorp and colleagues [27] found that participants with MID (n:
68; 7–12 years old) scored signiﬁcantly lower on all items but not in gallop (locomotor) and the
overhand throw (object control). On the other hand, a large difference between the two groups
were found in running, sliding (both locomotor skills), and underhand rolling (object control).
Rintala and Loovis [26] studied the GMS “mastery” (achievement of all criteria on both trials)
of the children with MID (n: 20; 7–11 years old), results showed that they had an inferior level
of mastery compared to the normative group. Children with MID achieved 0% of mastery on 3
items of the locomotor subtest: hop, leap and horizontal jump, and on 2 items of the object
control subtest: striking a stationary ball and underhand roll. On the other hand, the highest
percentage of mastery was shown by 20% of the children in 2 items of the locomotor subtest:
running, sliding and 1 item of the object control subtest: catching. Furthermore, in an analysis
of the age and sex to establish the mean delay of the participants with MID in motor skill
performance, the authors found that the mean developmental delay for the children (boys and
girls) with MID for the locomotor sub-test was 6 years and 5 months, the same delay was
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observed in the object control sub-test scores of the girls. However, the boys had a mean delay
of 5 years and 3 months in the object control sub-test.
In this regard, Simons and colleagues [38] also found interesting results related to demographic
factors of the population with MID (n: 99; 7–10 years old). For instance, there was a significant
effect of gender on the object control subtest only, boys scored higher than girls. However, it is
important to mention that males had a significantly higher mean age than females. Regarding
age, there was a low significant correlation between the chronological age and object control
subset scores, this correlation was not seen in locomotor subtest scores with no significant
increases in performance between the different age groups.
When a group with BID was considered, children with MID scored significantly lower than the
BID children in locomotor subtest but no significant differences on the object control skills
subtest were found [25, 27]. The scores of both groups with ID were lower for the object control
items than for the locomotor items in comparison with the typically developing children. In the
study of Westendorp and colleagues [27], children with MID (n: 68; 7–12 years old) showed
signiﬁcantly lower scores compared to the age matched BID group (n: 88) on the locomotor
subtest items: leap, horizontal jump, and slide, but there were no signiﬁcant difference in the
items: run, gallop and hop.
3.2.2 Movement Assessment Battery for Children – MABC
With regard to the gross motor elements of the MABC, Vuijk and colleagues [36] found that
children with MID (n: 55; 7–12 years old) showed borderline or definite motor problems in the
ball skills and balance subscales. This was reflected in the significantly lower results compared
to normative standardized scores. In the subscales items results, children with MID had
borderline or definite motor problems on the following ball skills subscale items: catching a
moving object (47.3%) and aiming at a goal (49.1%); and on the following balance subscale
items: static balance (72.7%), dynamic balance while moving fast (69.1%) and dynamic balance
while moving slowly (27.3%).
When an aged matched group with BID was considered (n: 115) in the same study [36],
borderline or definite motor problems were found on both sub-scales (ball skills and balance)
and in the two groups but with different percentages: in 63.6% of the children with MID and in
44.3% of the children with BID. In the subscales items results, the authors emphasize that some
items seemed to discriminate very well between children with typical development, with MID
and BID. These cases are observed on 2 balance subscale items, 1) static balance: 72.7% of
children with MID and 65.2% with BID had borderline or definite motor problems, and 2)
dynamic balance while moving fast: 69.1% of children with MID and 56.5% with BID had
borderline or definite motor problems. However, this was not observed in the item dynamic
balance while moving slowly, in which 72.7% of children with MID and 82.6% with BID did
not have motor problems. Finally, the authors pointed out that there was a relationship between
the degree of ID and the performance on both sub-scales.
3.2.3 Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency- BOTMP and Peabody developmental
motor scales, Second edition PDMS-2
In the study of Wuang and colleagues [28], a comparison of the performance of children with
MID (n: 233; 7–8 years old) between BOTMP and PDMS-2 was made. The outcomes of the
two instruments exposed significant differences in the gross motor composites in the same
sample. Children obtained higher scores in PDMS-2 than in the BOTMP, and showed a gross
motor composite in an impaired range significantly higher on the BOTMP than in the PDMS-2
(52% vs 4%).
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On a more specific level, the highest frequency of impairment was shown on the PDMS-2
locomotion subtest (9%). In BOTMP balance and strength subtest none of the children entered
the impaired range. It is important to mention, however, that BOTMP evaluates qualitative
aspects and PDMS-2 quantitative aspects of the gross motor performance (Table 1). Finally,
total IQ was significantly associated with the overall motor performance on every test, with a
higher variance in the PDMS-2 than in the BOTMP.
4. Discussion
As expected, all the studies reviewed found that young populations with MID had significantly
lower scores compared to typically developing children control groups and/or the normative
standardized tool scores. When the results were compared with an age matched group of
participants with BID, it was also observed that both groups performed significantly lower than
the typically developing children but the differences were smaller in children with BID than in
children with MID [25, 27, 36]. Significant differences on GMS subtests and specific items
were found depending on the gross movement assessment instrument used. Some of them
showed an important distinction between the population with MID and BID as well, and others
were not very different between both groups with ID.
Regarding the instruments used, the TGMD-2 is the only one that assesses the aspects of the
performance of the GMS only, the others contain elements of fine motor skills and/or balance
[39]. In the studies that included the MABC [36], BOTMP and PDMS-2 [28], deeper
comparisons could not be made because there are no other studies with similar characteristics
to the author´s knowledge.
Since the motor instruments have standardized values of the population with typical
development, it is important to take into account if they are suitable for this population. In this
sense, Simons and colleagues [38] assessed the validity and reliability of the TGMD-2 on
Flemish children with MID and concluded that is an appropriate instrument for them. Studies
aimed to evaluate the validity and reliability for the MABC, PDMS-2 and BOTMP were not
found, only the second edition of the last one: Bruininks–Oseretsky Test of Motor ProficiencySecond Edition - BOT-2 [40] by Wuang and Su [41].
Limitations of the studies reviewed, that have also been exposed by some of the authors, do not
allow to give firm conclusions on relationships of motor performance with other variables.
Associations such as with age, gender and IQ are unclear due to the cross-sectional designs in
which a causality cannot be determined [23, 25, 27, 36], restricted ages [28] and size samples
[26].
This review study extends the small body of research on the GMS of children with MID by
addressing and integrating studies on the subject. It is aligned with Gkotzia Venetsanou and
Kambas’s [24] similar study but this focused on children with MID and GMS only, and includes
more specific results about the gross motor performance on specific skills and not only on the
overall results of the motor subscales. However, there are limitations of the present study, it
relies only on journal articles of the databases selected and a systematic review with an
evaluation of the quality of the publications was not possible, because the author did not possess
the necessary means and resources.
Finally, it is important to remark that despite the differences between children with and without
ID in their GMS performance, the literature points out that children with ID may eventually
catch up to their peers with development [17] and appropriate interventions. Which is why the
implementation of programs aimed at improving the GMS performance of this population,
focusing especially on the weakest aspects of it, is essential. From a more integral vision, the
development of GMS should be an indispensable and continuous component in physical
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education programs in schools, because they are a determining factor in lifelong physical
activity and sports participation [3], which could considerably increase their quality of life.
5. Conclusion
Longitudinal and experimental studies are recommended to find an explanation for the ﬁndings
and learn more about the causality of variables that might influence the gross motor
development of children with MID. In addition, the inclusion of different ages, ranges and
different context-cultural backgrounds might be helpful to obtain a more detailed gross motor
profile of this population.
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Absztrakt
Az előadás a metamorphoses meseterápia módszerének alkalmazási lehetőségeit kívánja
bemutatni 9–12. évfolyamon tanuló intellektuális képességzavarral élő tanulónépesség
körében. A kísérleti programban a Boldizsár Ildikó nevéhez fűződő metamorphoses
meseterápiás módszer alkalmazásával a tanulók szociális és emocionális készségeire
fókuszálva történik a terápiás módszeren alapuló fejlesztő munka, annak érdekében, hogy társas
kapcsolataikban, iskolai és későbbi munkahelyi tevékenységeikben sikeresebbek legyenek. A
gyógypedagógia gyakorlatában egyre inkább nő a különböző terápiás eljárások alkalmazása
iránti igény. A beilleszkedési, magatartási, alkalmazkodási nehézségek, zavarok növekvő
számának előfordulása miatt évről évre több tanulónak lenne szüksége ilyen irányú
megsegítésre. A programban résztvevő intézményben a készségfejlesztő iskolai képzés
kezdetén magas a más intézményekből érkező tanulók száma, jellemzően ők más – többnyire
enyhe intellektuális képességzavarral élő gyermekek oktatását, nevelését végző –
iskolatípusban végezték el az általános iskolai tagozatot, beilleszkedésük ezért gyakran kihívás
jelent számukra és a gyógypedagógusok számára is. Az életkori sajátosságok miatt is fokozottan
tapasztalható a tagozaton a beilleszkedési, magatartási nehézség, zavar. Megnövekedik a társuló
fogyatékossággal élő tanulói összetétel is, leggyakrabban autizmus spektrumzavar,
mozgássérülés, vagy pszichoszociális fogyatékosság társul az intellektuális képességzavarhoz,
valamint a tanulók egy része hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű családokból
származik. A fogyatékossággal élő személyek társadalmi beilleszkedésében az adaptív
viselkedés színvonala meghatározó, így a készségfejlesztő iskola a kognitív fejlesztés mellett
legalább akkora hangsúlyt kíván fektetni a szociális, emocionális készségek fejlesztésére is,
ennek egyik lehetséges útja a metamorphoses meseterápiás módszer alkotó, fejlesztő ágának
alkalmazása.
Kulcsszavak: intellektuális képességzavarral élő személyek, metamorphoses meseterápia,
szocioemocionális terápiák, szociális kompetencia
1. A kutatási téma, probléma megfogalmazása
„A gyógypedagógia tevékenység egyidejűleg nevelés, terápia és rehabilitáció, amelyet az
érintett személy nehezített fejlődési és/vagy életvezetési szükségletei határoznak meg. [1]”
Manapság igen sok terápiás módszer használatos, a terápiás eljárások alkalmazása,
felhasználása, az egyes eljárásokhoz szükséges alkalmazói kompetenciák gyakran
összecsúsznak [2], ezért fontos szempont, hogy a gyógypedagógiai tevékenység során
alkalmazott terápiás módszerek releváns, kipróbált eljárások legyenek és különböző fejlődési
problémákkal élő csoportokban egyaránt használhatók legyenek. A beilleszkedési, magatartási,
alkalmazkodási nehézségek, zavarok növekvő számának előfordulása miatt évről évre több
tanulónak lenne szüksége ilyen irányú megsegítésre. A hazai tapasztalatok mellett nemzetközi
szinten is megfigyelhető ez a folyamat, külföldön elsősorban a szocioemocionális terápiák
alkalmazásával kapcsolatban [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9].
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A metamorphoses meseterápia egyelőre tudományosan nem alátámasztott, újszerű módszer. Az
intellektuális képességzavarral élő csoportokban történő hatékonyságvizsgálatát azonban meg
kell előzze a módszer a csoport sajátosságaira való adaptálása, alkalmazási lehetőségeinek
alapos feltérképezése. Jelen kutatás empirikus eredményeivel kíván hozzájárulni a
metamorphoses meseterápia tudományos alátámasztásához, valamint a kutatásban résztvevő
intézményben egy szociális kompetencia fejlesztésére fókuszáló program kerül kidolgozásra és
megvalósításra, mely lektorálás után más hasonló intézménytípusokban is módszertani
segédanyagként szolgálhat.
2. Elméleti háttér
2.1 A célcsoport bemutatása
A célcsoport pontos definiálását nehezíti, hogy az értelmi fogyatékosság komplex jelenség és a
területtel foglalkozó egyes tudományágak különbözőképpen határozzák meg. Az állapotot
létrehozó okok sokfélék lehetnek és az érintett személyek jelentős heterogenitást mutatnak az
intellektuális működés színvonalában, az iskolai és a munkahelyi beilleszkedéshez szükséges
képességeikben egyaránt [10]. A fentiekből következik, hogy nemzetközi szinten nincs
egységes definíció az intellektuális képességzavarral élő személyekre vonatkozóan, sőt egyes
nyelvterületenként a súlyossági fokok jelölése is eltérhet egymástól, például az angolszász
terminológiában különböző értelemben használatosak a „learning disability” és az intellectual
disability” kifejezések.
A BNO-10 nemzetközi diagnosztikus rendszer a mentális retardáció fogalmat használja
„Abbamaradt vagy nem teljes szellemi fejlődés, amelyre jellemző a különböző készségek
romlása, olyan készségeké, melyek a fejlődés során jelennek meg, és készségeké, amelyek az
intellektus minden szintjét érintik, mint pl. a kognitív, nyelvi, mozgásbeli, szociális készségek,
képességek. A retardáció létrejöhet minden más mentális vagy fizikai állapottól függetlenül is.
A mentális retardáció mértékét hagyományosan az intelligenciatesztekkel határozzuk meg.
Ezeket kiegészíthetik tájékozódó skálák az adott környezethez való szociális adaptációról. A
diagnózis függ még a gyakorlott diagnoszta teljes intellektuális képességekre kiterjedő
vizsgálatától. Az intellektuális képességek és a szociális adaptáció változhatnak idővel, még az
alacsony (gyatra) mentális teljesítményt is javíthatja a rehabilitáció és a tréning. A diagnózisnak
mindig a pillanatnyi működési szinten kell alapulnia. [11]”
A hazai gyógypedagógiában használatos definíció a DSM-V. által alternatívaként bevezetett új
fogalmat, az „intellectual developmental disorder”-t követi. E szerint az intellektuális
képességzavar definiálásához három kritériumnak kell teljesülnie: jelentősen átlag alatti
intellektuális működés, az adaptív működés vagy az ADL funkciók (mindennapi, önellátó
funkciók) működésének deficitje, illetve a 18 éves kor előtti kezdet, mely kritériumrendszer
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD – Amerikai
Intellektuális és Fejlődési Zavar Társaság) definícióján alapul [12].
„Az intellektuális képességzavar az értelmi fogyatékosság fogalmat felváltó, új megjelölés.
Azokra a személyekre alkalmazható, akik az intellektuális-kognitív működések, valamint a
kortárs csoportokhoz viszonyított adaptív magatartás jelentős akadályozottságával
jellemezhetők. E képességzavar különböző súlyosságú megnyilvánulása nem befolyásolja a
közös emberi szükségletek birtoklását, és nem kérdőjelezi meg az érintettek személystátuszát.
Az intellektuális képességzavarral élő emberek az emberi létezés egy lehetséges változatát
képviselik. Fejlődésre, tanulásra, társadalmi integrációra minden életkorban képesek, ehhez
társadalmi segítséget igényelnek az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Az állapot
hátterében lévő okok felderítése segíti speciális szükségleteik kielégítését a gyógypedagógiai
oktatás, fejlesztés, pedagógiai kísérés, a pszichológiai segítő beavatkozások és a különböző
terápiás eljárások tervezésekor. Állapotuk megismerése nem csupán akadályozottságaik
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számbavételét, hanem erősségeik felderítését is jelenti az egyén és környezete interakciójának
kontextusában. [13]”
2.2 Készségfejlesztő iskola intézménytípusa
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 13/B. § (1) bekezdése rendelkezik a
készségfejlesztő iskoláról.
„A készségfejlesztő iskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az
életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő
munkafolyamatok elsajátítását, továbbá a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi
fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges
ismereteket.
(2) A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből
a) kettő közismereti képzést folytató évfolyam,
b) kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást
igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam (a továbbiakban:
gyakorlati évfolyam).
(3) A közismereti oktatás a készségfejlesztő iskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez
igazodó közismereti kerettanterv alapján folyik. A készségfejlesztő iskolagyakorlati
évfolyamainak képzése a készségfejlesztő kerettantervek szerint meghatározott.
(4) A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő
kerettantervek szerinti oktatással megismételhetőek [14].”
A törvény 2016. szeptember elsejétől felmenő rendszerben jelentős változásokat okozott a
szakképzésre vonatkozóan, melyek a készségfejlesztő iskolákat nagymértékben érintették. A
gyakorlati jellegű évfolyamok ismétlési lehetőségével az életkori határok kitolódtak, felső
életkorként a 25, egyes esetekben a 27. életév jelenik meg. Ennek következtében a
készségfejlesztő iskolák létszáma folyamatos növekedést mutat.
Az osztályokra jellemző a heterogén csoportösszetétel, az intellektuális képességzavarhoz
gyakran más fogyatékosságtípus is társul, leggyakrabban autizmus spektrumzavar,
pszichoszociális fogyatékosság, mozgássérülés, de előfordul érzékszervi sérülés is. A komplex
sérülésprofil és az életkori sajátosságok miatt fokozottan előfordulnak beilleszkedési,
magatartási problémák a tagozaton. A felnőtt létre való felkészítés, a társadalmi integráció
lehetőségének megteremtése az intézménytípus egyik meghatározó feladata. Mindezekre a
hagyományos gyógypedagógiai módszerek mellett kiegészítő terápiás eljárások jelenthetnek
megoldást.
2.3 Alkotó, fejlesztő metamorphoses meseterápia
A meseterápia „a mesék gyógyító célú, elsődleges pszichés folyamatokon alapuló tudatos
alkalmazása [15].” Hazánkban több meseterápiás módszer is használatos, ezek ismertetésére a
tanulmány nem tér ki. A metamorphoses meseterápia Boldizsár Ildikó nevéhez fűződik, aki a
2010-ben megjelent Meseterápia és a 2013-ban publikált Meseterápia a gyakorlatban című
könyveiben ismertette az eljárás elméletét, módszertanát és alkalmazási lehetőségeit.
Módszertanilag leginkább a művészetterápiás eljárások közé sorolható [16] [17], a
biblioterápiával számos közös eleme van, egyesíti a biblioterápia alkotó-aktív és befogadóreceptív ágait, de egyben túl is mutat rajta. Kiindulópontja, hogy minden élethelyzetnek megvan
a mesebeli párja, így a mesék tudatos választásával a meseterapeuta a választott célnak
megfelelően tudja alkalmazni [18].
A módszer két ágra oszlik, a klinikai metamorphoses meseterápia a pszichológia és pszichiátria
területein alkalmazható, míg az alkotó, fejlesztő metamorphoses meseterápia a pedagógiában
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[18]. A két ág képzési módja és helye is elkülönül egymástól, a klinikai metamorphoses
meseterápiát a Semmelweis Egyetem, az alkotó, fejlesztő metamorphoses meseterápiát az
Oktatási Hivatal akkreditálta. Ez utóbbi sajátossága, hogy négy blokkra oszlik. Az egyes
blokkok egymásra épülően végezhetők el, mindegyik vizsgával zárul, a metamorphoses
meseterapeuta tanúsítványt a négy blokk sikeres elvégzését követően egy komplex záróvizsga
után adja ki Boldizsár Ildikó. Az első pedagógus évfolyam 2018 októberében végzett, a
módszert a speciálisan képzett pedagógusok saját kompetenciahatárain belül végezhetik. Az
alkotó, fejlesztő metamorphoses meseterápia széles körben használatos az oktató, nevelő,
fejlesztő munka folyamatában, óvodától a felsőoktatásig számos jó gyakorlat valósul meg.
A gyógypedagógia azonban az oktatás, nevelés, fejlesztés mellett terápiás és rehabilitációs
tevékenységet is folytat [19] [20]. A terápia gyógypedagógiai alkalmazását el kell különíteni az
orvosi terápiától, hiszen nem a sérülést, hanem a sérülésből adódó fogyatékosságot kívánja
kedvezően befolyásolni egyénre szabott módon. Az eszközök, az időtartam, a módszerek
megválasztása az egyén aktuális szükségletétől függ [21]. Munkadefiníció született a
gyógypedagógia területén alkalmazott terápiás tevékenység vonatkozásában annak érdekében,
hogy ez a tevékenység más szakterületektől elhatárolhatóvá váljon. „A gyógypedagógiai terápia
felfogásunk szerint tehát – átfogó értelmezésben – habilitációs és rehabilitációs tevékenység,
amely a személy bevonásával egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztés keretében, az életkori
sajátosságok figyelembevétele mellett, különböző terápiás eljárások, módszerek
alkalmazásával a pszichikus képessége és funkciók speciális befolyásolásán keresztül segíti a
kognitív, emocionális és szociális készségek és képességek fejlődésében, vagy működésében
fennálló zavarok, hiányosságok megszüntetését, illetve kompenzációját, a teljesítmények
alapját képező megismerési folyamatok és a viselkedés, az autonóm személyiség szerveződését
[22].”
A kutatás az alkotó, fejlesztő metamorphoses meseterápia módszerét a gyógypedagógiai
terápiás tevékenység részeként vizsgálja a készségfejlesztő iskola 9–12. évfolyamán.
3. A kutatás bemutatása
3.1 Résztvevők
A kutatásra a Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI,
Kollégium, Gyermekotthon adott lehetőséget. Már a nevéből is látható, hogy egy komplex
ellátást nyújtó intézményről van szó, mely 3–25 éves korig lát el szegregált formában mérsékelt,
vagy súlyos intellektuális képességzavarral élő gyermekeket és fiatalokat.
A kutatásban a készségfejlesztő iskola tagozatán, 9–12. évfolyamon tanulók és a velük
foglalkozó szakemberek – gyógypedagógusok, szakoktatók –, valamint metamorphoses
meseterapeuták vesznek majd részt.
Az intellektuális képességzavarral élő személyeknél törekszünk a nemek szerint kiegyenlített
csoportok alakítására, de a készségfejlesztő iskolában magasabb számban tanulnak fiúk, mint
lányok, ami befolyásolja a csoportok összetételét.
A megkérdezett szakemberek két alcsoportot képeznek.
A metamorphoses meseterapeuta képesítéssel rendelkező pedagógus, gyógypedagógus,
pszichológus és orvos szakemberek kutatásba történő bevonásával megjeleníthető, hogy az
általuk alkalmazott terápiás eljárás véleményük és szakmai tapasztalatuk szerint mely szociális
és emocionális készségeket fejleszti leghatékonyabban.
A készségfejlesztő iskolában dolgozó, a kísérleti tanévekben a kidolgozásban és a
foglalkozásokon aktívan részvevő szakemberek megkérdezése hozzájárul annak
megismeréséhez, hogy a készségfejlesztő iskola két plusz két éves képzési rendszerébe hogyan
illeszthetők be a meseterápiás foglalkozások és véleményük szerint a foglalkozásokon mely
szocioemocionális készségek fejleszthetők leginkább.
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3.2 Kísérleti tanévek
A kutatás teljes körű megalapozása érdekében két kísérleti tanév előzi meg.
A 2017/18-as kísérleti tanévben nyolc plusz egy csoport, 80 fő részesült alkotó, fejlesztő
metamorphoses meseterápiás megsegítésben. Nyolc csoport a készségfejlesztő iskolai
tagozaton, egy csoport pedig az általános iskola első osztályában végzi tanulmányait az
intézményben. Az utóbbi csoport egy hosszabb távú program részeként jelenik meg, melyben a
módszer tizenkét évfolyamon át történő alkalmazásának vizsgálata valósulhat meg.
Szakmai team segítette a módszer alkalmazási lehetőségeinek feltérképezését, melyhez
témavezetőim mellett a módszer kidolgozója, Boldizsár Ildikó, metamorphoses meseterapeuták
és a résztvevő csoportokkal dolgozó gyógypedagógusok és szakoktatók járultak hozzá.
A meseterápiás foglalkozások a kezdetektől fogva a szocioemocionális készségek fejlesztését
szolgálják. A tervezés alapja a mesék tudatos kiválasztása, mely során három alapvető kérdésre
helyeződik a hangsúly: ilyen élethelyzet lenyomata a tervezett mese; mi a mese fő konfliktusa;
milyen belső fejlődés alakul ki a mese során (Boldizsár, 2010). A foglalkozások gyakorisága
csoportonként heti egy alkalom, mely szintén team munkában valósul meg, a meseterapeuta
mellett aktívan részt vesz az osztályfőnök és a szakoktató is, valamint a csoportban dolgozó
gyermekfelügyelő.
Az első tanévben megtörtént a módszer intellektuális képességzavarral élő fiatalok körében
történő alkalmazási lehetőségeinek megismerése, egyes módszertani elemek hangsúlyozottabb
használata, mások elvetése a csoport sajátosságainak megfelelően.
A 2018/19-es tanévben már tíz plusz egy csoport, összesen 102 fő részesült metamorphoses
meseterápiában. Ebben az évben a cél egy éves fejlesztési terv kipróbálása volt, amely már a
csoportok tanmenetének részét képezte egymásra épülő, tematikus tervek formájában.
Külső szakemberek bevonása a második tanévben is szükséges volt a felmerülő kérdések
legoptimálisabb megválaszolásának érdekében. A szakmai team összetétele megegyezett az
előző évivel.
3.3 Eredményeink
Az intézményvezető segítségével tankerületi és pályázati támogatásokból terápiás szoba
kialakítása történt meg, ahol a foglalkozások az osztálytermekből kikerülve egészen más
légkörben zajlottak. A terápiás szobában található vízágy és fényterápiás eszközök nagyban
segítik az oldott, megnyugtató hangulat megvalósítását, a külön helyiség a terápiás célokat
támogató biztonságos, védett jelleget hordoz.
A résztvevő szakemberek tapasztalatai szerint a tanulók kommunikációjára, önismeretére,
együttműködésére – a társakkal és a pedagógusokkal egyaránt – hat leginkább a meseterápia,
de ennek mérése és értékelése tudományos módon még nem történt meg, inkább informatív
jelentőséggel bír a kutatás szempontjából.
Tudatos segítségkérés volt tapasztalható több olyan tanulónál, akik nehezen, vagy alig tudják
kontrollálni indulataikat, ezek az alkalmak mindig kapcsolhatók voltak a meseterápiás
foglalkozásokhoz.
A résztvevő intézmény szakemberei leginkább a (gyógy)pedagógiai eszköztár bővülését várják
az elmúlt két tanévre épülő kutatástól.
A kísérleti tanévek teszik lehetővé a 2019/20-as tanévben a kutatás megkezdését és a fejlesztő
program módszertanának összeállítását.
3.4 Kutatási tervek
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A kutatás metodológiájának választásakor Szokolszky [23] alapján a döntést meghatározta,
hogy a kutatás tárgya nehezebben kvantifikálható, a kontextus lényegi szerepet játszik és fontos
a jelenséget saját természetes közegében vizsgálni, valamint az a tény, hogy a kutatási terület
feltáratlan és emiatt lényeges, hogy vizsgálat során először nyitott, tág kérdéseket fogalmaz
meg, majd csak ezek megválaszolása után állíthatók konkrétabb hipotézisek és mennyiségileg
is megragadható összefüggések. A kutatás főcsapásszerűen kvalitatív módszertannal dolgozik,
de ahol lehetséges, kiegészül kvantitatív eszközzel is, például a kérdőívek alkalmazásával.
A várhatóan 2019 nyarán kezdődő kutatás során leíró-feltáró jellegű esettanulmányt készül,
melynek eszközei: a kérdőív, a félig strukturált interjú, az önjellemzés és az esetismertetés.
A bevont szakemberek vélekedését kérdőíves formában, majd félig strukturált interjúk
keretében kívánjuk megismerni a módszer készségfejlesztő iskolában történő alkalmazási
lehetőségeiről. Az intellektuális képességzavarral élő fiatalokat természetes megfigyelés,
önjellemzés, félig strukturált interjú, fókuszcsoport alkalmazásával vonjuk be a kutatás
folyamatába.
A kutatás eredményei bővíthetik az intellektuális képességzavarral élő személyek
szocioemocionális készségfejlesztésre szolgáló gyógypedagógiai eszköztárat. A kutatás
kiindulópontja lehet olyan kvantitatív, vagy kombinált módszertanú kutatásnak, mely a
metamorphoses meseterápia hatékonyságát vizsgálja, így megalapozója lehet a módszer
tudományos alaposságú bizonyításának. A kutatás fontos célja továbbá a lektorált meseterápiás
módszertani segédanyag elkészítése intellektuális képességzavarral élő fiatalokra vonatkozóan,
melyet más készségfejlesztő iskolák is használni tudnak majd.
4. Összefoglaló
A tanulmányban egy kutatást megelőző kétéves munka került bemutatásra, ezáltal az
eredmények még csak az alapozó szakaszra vonatkoznak. A kísérleti tanévekben végzett feltáró,
elemző folyamat nagy mértékben elősegíti az idén megkezdődő kvalitatív módszertanú
kutatást.
A metamorphoses meseterápia egy újszerű módszer, az oktatás, nevelés folyamatában
módszertanilag és tudományosan megalapozott használata születendőben van. A módszerspecifikusan képzett pedagógusok saját területükön már sikeresen használják a metamorphoses
meseterápiát fejlesztés céljából, ezért különösen fontos, hogy a módszer evidencia alapúvá
váljon.
Jelen kutatás elméleti haszna mellett a gyakorlatban hozzájárulhat ahhoz, hogy a
készségfejlesztő iskoláknak, valamint más mérsékelt intellektuális képességzavarral élő
fiatalok, felnőttek ellátását végző intézményeknek a módszertani útmutató segítségül szolgáljon
a metamorphoses meseterápián alapuló szocioemocionális készségek fejlesztését célzó
foglalkozások megtartására.
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Abstract
Despite an increased scientific interest in recent years regarding entrepreneurship and social
minorities (gender, ethnic minorities, migrants), there remains a significant lack of research on
the topic of entrepreneurs with disabilities. The scarcity of theory and empirical evidence
(Parker Harris et al. 2014a, 2014b) is due to various reasons. There is little reliable global data
on disability (Pagán 2009), disability is a heterogeneous social construct referring to an
extremely diverse set of individuals (Renko et al. 2015) and it also varies in type, severity,
stability, time of onset, etc. (Dhar and Farzana 2017). As the motivation, personal characteristics
and socio-economic conditions of entrepreneurs with disabilities may also differ individually,
this makes theorising or researching as well as any supportive policy-making challenging
(Kitching 2014).
The concept of ableism has received growing attention from various disciplines in recent years
internationally. Ableism “as a network of beliefs, processes and practices that produces a
particular kind of self and body (the corporeal standard) that is projected as the perfect essential
and fully human” (Campbell 2001:44) comes from Critical Disability Studies and provides a
new perspective of viewing embodiment, identity and agency (Goodley 2014, Shildrick 2009).
It helps to understand the way people with disabilities are oppressed and marginalized in
contrast to the socially constructed able-bodied ‘normality’.
Critical Entrepreneurship Studies wish to explore and thus expand the understanding of the
entrepreneur as an individual “who exploits market opportunity through technical and/or
organizational innovation” (Schumpeter 1965:45). It is set out to deconstruct notions of
entrepreneurship and raise questions concerning both epistemology and practice, and give voice
to the so far “forgotten minority” of persons with disabilities (Cooney 2008, Saxena and Pandya
2018). As neoliberal ableist ideals favour independent and economically productive citizens,
people with disabilities are often neglected. Using the concept of ableism we wish to explore
the way entrepreneurs with disability understand their position and form their identities as
opposed to the entrepreneurial archetype of the ‘white male able-bodied hero’ (Essers and
Benschop 2007).
The current theoretical approach is based on an exploratory qualitative study on the goals and
motivational background, as well as the barriers and the supporting factors of entrepreneurs
with disabilities. We suggest that entrepreneurship may provide some of the flexibility, career
options and challenges needed by persons with disabilities to fulfil their true potentials on the
labour market. The findings of the ten semi-structured in-depth interviews conducted in
Hungary in 2018 also show how the concept of ableism might be used as a theoretical
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framework in exploring how entrepreneurs with disabilities overcome the double obstacles in
becoming entrepreneurs in their own right.
Keywords: ableism, entrepreneurship, entrepreneurs with disabilities
1. Introduction, goals
Disability is a worldwide phenomenon: approximately 16% of the world’s adult population
aged 18 and older are disabled (Bagheri et al. 2015). WHO terms disability as an umbrella term,
covering impairments, activity limitations and participation restrictions (WHO 2017). Having
a disability has a wide-ranging effect on one’s social and economic circumstances, including
participation in education, transportation and maybe most importantly on the labour market.
One possible solution to entering the labour market lies in the potential to become selfemployed or to start and run one’s own business. Some argue that besides employment, selfemployment and business ownership can be used as a potential means of vocational
rehabilitation to achieve faster and better integration into the labour market and eventually
social inclusion and a higher quality of life in general (Kitching 2014). Enterprises founded by
persons with disabilities (PWD) make significant contribution to the economy, and if they grow,
they are most likely to hire others with disabilities (Renko et al. 2015). This loosely connects
to one of the priorities of the EU: promoting entrepreneurship as part of the Europe 2020
strategy, leading to a smart, sustainable and inclusive growth of the European economy (Pagán
2009).
2. Persons with Disabilities on an Ableist Labour Market
2.1 Employment situation of persons with disabilities
The lack of employment opportunities and secure employment for PWD pose personal, societal
and economic difficulties and challenges worldwide (Yamamoto et al. 2012). Evidence shows
that the right of PWD to meaningful work is frequently denied, and that they have limited
opportunities for career advancement. Along the still existing medical model of disability,
which frames disability as an individual medical problem requiring cure and care (Oliver 1995;
Barnes and Mercer 1996), PWD face enormous attitudinal, physical and informational barriers
to equal opportunities in the world of work.
Being present on the labour market offers several advantages and may also mean a variety of
work options: besides, salaried employment, self-employment, business ownership or
entrepreneurship may provide viable and realistic options toward overcoming at least some of
the traditional obstacles to employment (such as negative attitudes and ignorance,
environmental barriers especially mobility barriers, inadequate vocational rehabilitation
services, and lack of opportunities for career development). At the same time, some obstacles
such as lower levels or lack of adequate education or social networks may remain and new
challenges may also appear.
In Hungary, according to the latest state census of the Hungarian Central Statistical Office in
2011, 490,000 people (4,9% of the population) were officially classified as being disabled. 82%
of them claimed that they perceived serious obstacles in their everyday lives: transport,
education and employment were the most frequently mentioned fields. Data shows that PWD
in Hungary on average tended to have lower levels of education and lower income than others.
Based on recent estimations, their current employment rate is around 30%, mainly because of
the financial incentives in employment introduced in 2012 (Csillag et al. 2018).
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2.2 Entrepreneurs with disabilities
The theoretical work exploring entrepreneurship for PWD started in the late 1980s in the USA
and the UK, but there is a scarcity of existing theory and empirical evidence due to several
reasons. Firstly, there is very little reliable global or nationwide data on the exact number or
characteristics of entrepreneurs with disabilities (EWD): official statistics do not, or only
partially cover the field, so preparing reliable quantitative analysis is difficult (Pagán 2009,
Kitching 2014, Parker Harris et al. 2014a). Secondly, disability is a heterogeneous social
construct and refers to an extremely diverse set of individuals (Renko et al. 2015). Disability
can vary in type, severity, stability, time of onset, duration, etc. – no two people’s experiences
or impairments are the same (Dhar and Farzana 2017). Entrepreneurial motivation, personal
characteristics and socio-economic conditions may also vary individually, besides which,
certain entrepreneurial challenges may also be limited to only particular groups. This makes
theorising or researching different aspects of EWD very challenging. Thirdly, as Yamamoto et
al. (2012) indicate, there is an uncertainty in the extant literature: the terms self-employment,
business ownership, microenterprise and entrepreneurship are at times used interchangeably,
which creates theoretical confusion. Scholars in the field urge clearly focussed, theoretically
sound and high-quality empirical research in order to refine the present picture and support
future policy development (Parker Harris et al. 2014a, Kitching 2014). Fourthly, entrepreneurs
are pictured to be ‘able’ individuals, who are strong, brave and capable of dealing with
challenges and finally succeed – this picture of entrepreneurship does not suit to PWD (Cooley
2008, Saxena and Pandya 2018).
At the same time, despite difficulties in researching and policy-making, Pagán’s (2009)
analyses of the European Community Household Panel (ECHP) and other data from the USA
suggest that self-employment rates are indeed higher among PWD than non-disabled people.
The prevalence of self-employment seems to vary significantly among European countries,
highest rates were found in Greece, Italy, Portugal and Spain and differences might also appear
between male and female data. No unique set of causes was found to explain cross-national
variations, differences may relate to levels of development, the sectoral composition of GDP,
levels of education or general labour market participation rates among others. Unfortunately,
official data about the ratio of self-employment or business ownership for PWD does not exist
and Hungarian data is not available in the ECHP (Pagán 2009).
Although self-employment as a career option is nothing new, as a strategy it has been neglected
by policy makers and rehabilitation agencies alike, considering it as a last option, or a safety
valve for PWD (Ashley and Graf 2017). This attitude might arise from traditional Western
culture, which sees the entrepreneur as a proud and independent ‘white male hero’ achieving
something outstanding, which is in distinct contrast to the widespread and distorted image of
PWD, as dependent and vulnerable people who expect others to make decisions on their
behalves or wait for job offers rather than take the initiative to actively seek employment
(Cooley 2008, Harper and Momm 1989).
2.3 The concept Ableism
Ableism is generally considered as prejudice against people who have disabilities. It can take
various forms such as prejudiced ideas or assumptions, stereotypes, negative attitudes and
practices, physical barriers in the environment, institutionalized discrimination or larger scale
social oppression. It is often unintentional and unconscious on a personal level and builds on
concepts and norms that go unquestioned in public discourses. It is generally assumed that
people have functional bodies and minds, so being able-bodied becomes the norm. The needs
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and ideas of PWD are not addressed, which leaves them segregated, marginalised, forgotten
and excluded despite any rights they might otherwise have.
Ableism is a new lens to conceptualize the marginalization of PWD at work and in society
(Williams and Mavin 2012, Jammaers et al. 2016). While disableism refers to the exclusion of
PWD, ableism is “a network of beliefs, processes and practices that produces a particular kind
of self and body (the corporeal standard) that is projected as the perfect essential and fully
human” (Campbell 2001:44) The distinction between the two concepts comes from Critical
Disability Studies and provides a new perspective of viewing embodiment, identity and agency
(Goodley 2014, Shildrick 2009). Ableism reproduces the widespread collective belief that
“impairment is inherently negative and should the opportunity present itself, it should be
ameliorated, cured or eliminated” (Campbell 2008: 154).
An ableist society promotes ‘the special-typical individual citizen’ (Campbell 2009), ‘a citizen
that is ready and able to work and contribute’ (Goodley 2014). Ability as „the central marker
of successful human accomplishment and progression … feeds institutions such as schools,
colleges and workplaces as the most valued of human capacities” (Goodley et al. 2014:14).
PWD are the antithesis of the desirable, ideal, productive and normal citizen in a society that is
based on the “myth of the autonomous subject” (Hughes 2007: 647).
Ableism is connected to the social model of disability in which disability is not an individual
trait or problem but the effect of a disabling environment, the cultural, social and economic
structures which marginalize and disable people (Oliver 1996, Barnes and Mercer 2005). PWD
face social-political discrimination and reduced power from ableism that privileges able-bodied
people and attempts to marginalize the ‘other’ (Marton and Honig 2019). As Loja et al.
(2013:197) point out, “it also constrains opportunities for capital accumulation in the social
and economic fields and is gendered in its forms of invalidation”. Ableism while emphasizes
the socially constructed nature of disability, also highlights the key role of language in
“normalizing negative representations of disabled people as deviant, unproductive and
unemployable” (Jammaers et al 2016:4).
Studying ableism draws attention to the discursive practices through which people are
categorized and labelled either normal/ able-bodied or disabled (Jammaers et al. 2019).
Applying the concept of ableism to workplaces, some studies start to document how PWD are
discursively constructed as less capable, productive and “less valuable for/or employable by
organisations” (Jammaers et al. 2016:2). Studies show that PWD are seen as unfit to jobs
requiring multi-tasking, teamwork and inter-changeability (Foster and Wass 2013), unwilling
or unable to adjust to production systems (Zanoni 2011), lacking experience and soft skills
which are essential in service economies (Lindsay et al. 2014), passive, and not capable to lead
others (Procknow et al. 2017).
The literature informed on ableism has focussed on deconstructing how PWD are disabled by
dominant representations (Williams and Mavin 2012). But as Jammaers et al. (2019) conclude,
people are not passive consumers of discourses, but more or less actively and critically interpret,
make their own discourses, construct and maintain positive identities. Ableist discourses have
effects upon the self-positioning of PWD and the development of an identity. Jammaers et al
(2019) show how challenging it is for PWD to craft and maintain positive workplace identities
in an ableist workplace labelling them subordinate, less productive, incompetent, helpless,
dependent or – because of the potential costs of reasonable accommodation – sometimes even
costly.
3. Methodology
The current study employs a qualitative research method to explore the entrepreneurial
challenges that EWD experience, for two reasons. First, qualitative methodology has proved to
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be effective for investigating complex and multifaceted social phenomena, such as issues
connected to disability (Cooper and Emory 1995). Second, as mentioned before, research on
EWD is still at an exploratory stage and there is little information on this field of inquiry
(Bagheri et al. 2015). Previous studies have also used qualitative methods to investigate EWD
(Heath and Reed 2013, Atkins 2013, Reddington and Fitzsimons 2013, Bagheri et al. 2015,
Dhar and Farzana 2017, Bagheri and Abbarki 2017, Ashley and Graf 2017, Jammaers et al
2019). As a primary tool for data collection, semi-structured in-depth interviews were used
employing a broad set of questions around areas of interest and encouraging the respondents to
expand upon issues of interest and let the questioning flow naturally (Coombes et al. 2008).
Following a review of literature, 26 open-ended questions addressing the experiences of EWD
were developed.
3.1 Sampling
A snowball sample selection strategy (Silverman 2008, Knight 2015, Salamzadeh and Kesim
2017) was followed. First, the summary of the research plan was sent to various stakeholders
(both individuals and organisations), among others, vocational and rehabilitation agencies,
disability advocacy organizations and service providers, state government representatives from
disability, employment, education and small business departments, private and state funded
entrepreneurship development centres, academic faculties and networks of researchers,
entrepreneurs and social entrepreneurs. They were asked to suggest possible respondents,
together with their availability. Respondents were contacted by e-mail or telephone (based on
their preference), providing information about the research process in general and about the
interview in particular. At the end of each interview the respondents were asked if they could
introduce other disabled entrepreneurs to the researchers.
At this stage of the research the sample was not restricted based on the type or severity of
disability or field of entrepreneurship, taking into consideration the explorative purpose of the
study. Participants were invited, if they claimed to be entrepreneurs with a disability, had
experience of entrepreneurship for at least three years and had employees.
The participants were located nationwide in Hungary and their fields of activity included IT
services, sales, construction industry and architecture, event organizing and catering,
agriculture, advertising, accounting and the clothing industry. Only entrepreneurs with physical
impairments and with sight loss were found. Ashley and Graf (2017) suggested (based on US
statistics) that among individuals with different types of disability, persons with visual
impairments have the highest self-employment rates, although based on the statistics from the
UK, the self-employment rates of blind or partially sighted people decreased between 2005 and
2015 (Slade and Edwards 2015). Heath and Reed (2013) and Bagheri et al. (2015) conclude
that disabled people with physical and mobility issues may face fewer difficulties and
challenges in performing entrepreneurial tasks. Table 1 presents the background information of
the participants.

Code
BB
TT

Table 1.: Background information of the participants
Type of
Gender
Field of business
Age
Onset of disability
disability
born
with
the
IT services, software
male
sight loss
42
impairment,
but
development
gradually deteriorated
medical
industry
physical
male
(development
of 41
consequence of accident
disability
wheelchairs)
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sight loss

construction
industry,
56
project management

born
with
the
impairment, gradually
deteriorated

IT, cross fit room and sport
42
event organisation

consequence of accident

catering, sales

33

consequence of accident

car sales, agriculture

40

consequence of accident

26

born with the impairment

36

born
with
impairment

ZZ

male

GG

male

DD

male

AA

male

RR

male

sight loss

IT services,
development

SS

female

sight loss

sales

OO

male

JJ

male

physical
disability
physical
disability

architecture, construction,
70
advertising
accounting
services,
60
clothing

physical
disability
physical
disability
physical
disability

software

the

consequence of accident
consequence of accident

Data was collected over periods of one-to-two-and-a-half hours of semi-structured interviews
(Kvale 2007) in various locations, depending on the demand of the interviewee. The list of
open-ended questions was developed in order to explore all perceptions, aims, attitudes, and
philosophies of entrepreneurs. Interviews were recorded and transcribed word-for-word.
3.2 Coding and data analysis
Four members of the research team, all having experience of working with or studying PWD
took part in the coding process. In the first phase of the data analysis, we followed a
collaborative, holistic coding process regarding the exploratory nature of the study (Saldaña
2013). Holistic coding is a preparatory approach before a detailed coding process in order to
grasp the basic themes in the data (Saldaña 2013). Interview texts were coded around three
main themes based on the research questions: motivations, barriers and the supporting factors
of starting and running business as a PWD. A double coding protocol was followed, that is, each
interview was coded by at least two persons from the research group in order to support validity
of the coding process. The first phase was followed by research focus group discussions
(Baptista Nunes et al. 2006) with the entire research team aiming at building a common
understanding of the results in the light of the literature review and refining the coding process
(Saldaña 2013) accordingly.
In the second phase, the interview texts of all codes were re-read and a condensed text (Kvale
2007) was produced about each code with the aim of detecting significant statements, typical
patterns and relationships, using word for word quotations. The researchers met several times
to discuss results and formulate interpretations.
3.3 Ethical considerations
Ethical considerations allow researchers to decide which research procedure is ethically
legitimate and whether, in research on human subjects, ethical considerations ensure that
anonymity and/or confidentiality is guaranteed, consent is informed, dignity is maintained and
both individuals and society benefit (Neuman 2008, Dhar and Farzana 2015). It was very
important for us to conduct our research in accordance with ethical standards of research. All
respondents were initially contacted by e-mail or telephone (accordingly) to ascertain if they
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would be interested in participating in the current study and we informed them beforehand about
the nature of and reason for the research.
We strived to obtain informed consent before the interview, and again we acquainted
respondents with the purpose of the research, what the data would be used for and the potential
risks of participation (Kvale 2007). Concerning potential risks, the confidential treatment of
data (Kvale 2007) plays a crucial role: therefore, pseudonyms are used to protect participants.
Intersubjective validation (Kvale 2007) is supported through double coding.
4. Results
This results of the study show how ableism has been imposed, incorporated, negotiated and
resisted by PWD in an able-bodied (or ableist) Hungarian entrepreneurial culture. The findings
are structured in a three-wise category system, showing these on both personal and a
structural/environmental/social level. First we focus on the workings of ableism, which is
usually considered as barriers to employment. Next we show signs of resistance, then we list
ways of finding solutions and coping mechanisms of EWD.
4.1 The working of ableism
As according to ableism, being without a physical or cognitive disability is the norm (Procknow
et al. 2017), EWD have had to overcome several obstacles to arrive at the same starting point
as other entrepreneurs without disabilities. Ableism can work on a personal, psychological
level, in an incorporated way: as obstacles to self-confidence or in more severe forms as selfhatred. Overcoming ableism on a personal level was found to be the first prerequisite to
becoming an entrepreneur by our respondents: ‘That's the key to everything: that you accept
yourself. But this is where you stop. And that's why you don’t go into business, or make friends,
or go to parties where you could meet people.’ (TT)
On a social level, respondents encountered negative public attitudes concerning the general
stereotypes of disabled people: ‘Many times, those who do not meet people in wheelchairs …
on hearing that the person … is working, say: Oh, at least they occupy themselves with
something.’ (GG)
Physical barriers also exist (almost every respondent referred to them), that pose difficulties,
may put constrains on social relationships, work performance, undermining the professional
competence and the economic capital of EWD (Loja et al 2013). The interviews listed numerous
forms of their overcoming:
‘… there is no accessibility. If I come for [an official document], an administrator
will come out [from the municipality] and give it to me, if I go to the bank, an
administrator will come out and give me the papers and money.’ (AA)
‘From that time on, I always needed assistance, I worked in the head - usually much
faster than others - and my assistant picked up the plans. During the negotiations,
they were always accepted, indeed, I had always been accompanied by my assistant
to help.’ (ZZ)
‘I was not self-sufficient, e.g. in the traffic. Thus, for example, in web designing, I
have often chosen to leave out personal meetings.’ (GG)
Direct discrimination as a more overt form of disableism in business has been reported only by
one of the respondents where an order was turned down after it became obvious the entrepreneur
had a disability. On the other hand, less direct forms of discrimination have also been
experienced as for example in a framed way as if it was caring, attention reflecting the ableist
medical picture of disability: ‘In Hungary, I see that there is a so-called prejudice against
someone who has a physically visible disability. Such a "you are not able to do it’. (SS) One
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case of positive discrimination nevertheless was mentioned, when an entrepreneur was given
an order out of pity for the first time. But respondents emphasized that there are no double
standards in business, quality of work and services are crucial to staying in business.
‘In most cases, my cars are usually bought because clients know that I have good
cars and the word of mouth works’. (AA)
‘I'm good professionally. I have the knowledge for doing my business, and I always
can ask a few questions, so they feel I know my stuff.’ (RR)
The issue of credibility (Loja et al. 2013) was, however, raised by a respondent, where he had
to legitimize and prove his ability to be able to complete the work despite obvious existing
references. Extra efforts were needed on his part to prove his ability ‘despite’ of his disability.
“It is important to show that I have in my team such experts who will do the work I am unable
to due to my blindness. Otherwise I won’t be taken seriously. You need strong ties for this with
the experts and subcontractors.” (ZZ)
At the same time EWD might also have a negative, ableist picture of PWD in general. They
often refer to them as helpless or passive while they themselves are proud to be different from
the average. Some of the narratives:
‘I am very rarely among disabled people, I don't feel good with them because most
of them always complain’. (SS)
‘I noticed that the majority of them is lamented, closed. I wouldn't choose them to
be my friend. For example, there are no people I could hire. It's easier to be at
home and feel sorry for themselves hiding in the world of the internet.’ (TT)
‘I am basically proud of myself that with all my disadvantages, starting from below
zero I am way in the positive already.’ (RR)
4.2 Possible forms of a resistance to ableism
While ableism “invalidates the physical capital of disabled people in a complex and
multifaceted way, including the construction of architectural barriers and the lack of tolerance
of bodily difference” (Loja et al. 2013:197), the non-disabled gaze is possible to resist and refuse
(Hughes 1999). There were numerous examples in the interviews that showed, EWD can and
do resist the effects of ableism. This also shows self-confidence and determination on their part.
Despite the fact that the literature often lists the burden of a possibly negative ontology, one of
the respondents clearly stated: ‘The sound men... I hate it: I am as sound as anybody else.’ (TT)
Claiming self-worth is also important. ‘… others will also accept me for what I am.’ (JJ) At the
same time an overprotective family can also become a barrier to personal hopes and wishes that
has to be overcome for independence both in personal as well as in business life. ‘… either the
husband, wife, child, or parent imposes limitations on the person. But you cannot fly while you
are bound by limitations. You can only fly, if you are free.’ (SS)
Despite the fact that according to various studies, disability is the master identity that transcends
other identities, transforming achievements into something realized in spite of impairment
(Shakespeare 1996), some of our respondents clearly stated the identity he chose was first that
of an entrepreneur and only later as a person who has a disability. This was an important
narrative for both, those EWD born with an impairment, and for those who acquired their
disabilities later in life.
‘I do not want to be a blind programmer who makes programs for the blind and lives
for the blind. I want to be the programmer who has made a lot of good things and
is by the way blind.’ (AA)
‘My personality hasn't changed from being in a wheelchair.’ (DD)
EWD were also rather reflexive of their status as entrepreneurs and critical about having to
work under the same conditions as able-bodied colleagues. They were also aware of the fact
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that in other forms of employment, substantial state support is provided. ‘It should be
understood by everyone that they [the government] are doing it … because … it is much better
if [people with disabilities] are taxpayers, than if society feeds them.’ (GG)
Having first or second hand experience on the low career potentials of a sheltered workplace
created a substantial push factor for some of the EWD.
‘I realised that it was not my goal in life. I did not want to remain on such a
financial level. So I quit my job for various reasons and started my own business.
Well, of course I’m still waiting for my big dreams to come true, though I’m not
doing badly at all.’ (RR)
One of the respondents formed a rather clear-cut critique on other possible forms of
employment: ‘And whatever employment there is, it is mostly slave labour in these sheltered
workplaces.’ (DD)
4.3 Answers to ableism
Our respondents provided several possible positive answers to the ableism experienced. Some
of these might be similar to those of non-disabled people and entrepreneurs, nevertheless, we
listed them here also as best practice examples of mastering the existing barriers and using one’s
own human resources.
As a lack of education is a recurring theme in the literature on entrepreneurship and disability,
self-education was one of the first factors that had to be secured for success. ‘And then I had to
learn how to negotiate with company heads. It was a process, in school I did not learn this, …
I was self-taught.’ (ZZ) Trust and respect towards other EWD as role models is also a form of
learning and developing the quality of work or services. ‘So, when I started to meet him, then I
just consciously started to pay attention to what he was doing and that if there was a point I
could work with him, because I really liked his attitude to things.’ (RR)
Building on other people’s trust was also a motivating and empowering feeling for a respondent:
‘I have not been elected out of pity, because I'm a wheelchair user. I am the mayor and was
elected because I think the public trusts that I can take the issues of the community forward.
Seeing this I think that in my own life I can move forward.’ (JJ)
Existing services and basic infrastructure, as found in other minority research as well, are
crucial in ensuring social support. As the Hungarian Higher Education Act (2011) and its
Enacting Clause (2015) give a framework and also some financial means for universities to
elaborate their own regulations and services concerning the inclusion of students with
disabilities, these can be liberating along with the high potentials of education and a future
career. ‘I found a home in Debrecen [at the university], because if something was missing, you
can then go to the Students’ Union, and we will find a solution.’ (SS)
Since physical access had to be achieved in all forms of work activities by all means, this was
crucial for economic success. As for accommodations, a tendency was found among
respondents to change from informal (family or friend) to formal (paid employee) services.
‘I'm not self-sufficient physically ... but if you get to the level where you are
financially self-sufficient, then if we are being really pragmatic, you can also pay
for your independence.’ (GG)
‘If someone starts something like this [a business], it has to be calculated as a cost.’
(RR)
Being part of the disability community is also a recurring form of experience for EWD. This
might show itself in targeting peers as a business group (with reasonable prices), with CSR
activity, volunteerism or entering social entrepreneurship. Advocacy and showing others what
they can achieve is also important, the empowerment and emancipation of others is a recurring
issue in the interviews. ‘... this is my plan for the future. This is a long-term goal. Create an
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opportunity … to make people take ownership … in an integrated environment, and not just in
their own closed world.’ (SS)
Using an informal business incentive as a business solution, might not be different from other
entrepreneurs’ management tactics: ‘As for building contacts, I have always been good at it,
anyway. If not, then a little venison, some salami, brandy, can work wonders.’ (AA)
All in all, becoming an entrepreneur has proved to be a positive work and life achievement for
respondents. Being motivated from the very beginning was essential, having personal aims and
objectives. “It’s good to know that what you do leaves a mark, and that you are motivated by
high quality, pride and timelessness.” (OO) Coping with a number of disadvantages and
barriers gives pride and dignity to EWD. “I am basically proud of myself that with all my
disadvantages, starting from below zero I am way in the positive already.” (RR) Being an
entrepreneur brings advantages on numerous personal and social levels that EWD find
important and they are ready to pass these on to others. “I would like to show my peers that
there is a way other than the one followed by many. This one is a lot more difficult, but possibly
a lot better in the long run.” (RR)
At the same time choosing entrepreneurship does sometimes feels as a necessity, the only way
of survival. ‘I believe people in wheelchairs should not set up businesses, but rather there
should be a society where they are employed.’ (GG)
5. Discussion, Conclusion
As the findings of the study show, the concept of ableism has proved to be useful in offering an
explanation for the entrepreneurial experience of EWD. The working of ableism is clearly to be
seen in the numerous obstacles EWD have had to overcome on personal, business and social
levels in starting and also maintaining their businesses. Furthermore, entrepreneurship as a
whole may even be understood as a form of resistance to (dis)ableism on the labour market on
part of EWD. On a personal level as a self image of ‘doing’ while improving or maintaining
self-efficacy and self esteem (Martin and Honig 2019) while on the labour market as exercising
control over aspects of work such as work-life balance, earnings, accessibility, discrimination,
business partners and innovation. Becoming an entrepreneur for PWD is likely to work as a
form of ‘micro-emancipation’, as De Clercq and Honig (2011) addressed it.
Nevertheless, while EWD might finally cope with the adversary effects of ableism, government
support is an imperative indeed as capital, accommodations, training and development, riskmanagement and networking are concerned. For a favourable business context providing equal
opportunities for all possible entrepreneurs, strategically planned national inclusive
entrepreneurship policies are necessary to support those PWD who endeavour to start their own
businesses with significantly more disadvantages than the average population. Affirming the
possible diversity for labour market participants is a must in a pluralist and inclusive society
where economic performance is considered a key indicator of success. At the moment it seems
that strategically planned non-ableist support is very often missing – among others, there is a
need of nation level disability-specific HRD initiatives.
As for the challenges or problems detected, physical accessibility, the everyday presence of an
ableist environment is very much present in the narratives of EWD. Since physical barriers are
a natural part of everyday life and problems of accessibility need to be solved on a daily basis,
this might even be a factor that supports the preparation of PWD for the management tasks in
their future businesses. Thus the handling of challenges becomes an integral part of the
‘business plan’. This positive, proactive and enabling attitude on part of EWD could be a very
important factor: being able to confront problems and have the skills to conquer difficulties as
they may arise could be a major ingredient, if not key to success (Bagheri and Abbarki 2017).
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The disability community played a rather controversial role in the narratives of EWD. Our
respondents very often referred to the majority of PWD as helpless or passive without any plans
for life, using ableist narratives. It seemed important to differentiate themselves from that
negative image, as a type of ‘othering’ (Procknow et al. 2017). They emphasized that being an
entrepreneur has a priority over being a person with a disability. On the other hand ‘giving back
something’ to the disability community was also found in the interviews. Some of the
entrepreneurs are focusing on providing services to special groups of PWD (e.g. accessible
software, special wheelchair), in which their special, insider knowledge about the impairment
is converted into competitive advantage, as De Clercq and Honig (2011) also claimed. Other
entrepreneurs organize programmes for PWD for free or provide services at lower prices for
PWD, based on their perceived responsibility and willingness to support the community.
Almost every EWD emphasized the importance of sharing experiences, providing best practice
examples and encouragement to their peers, their disability communities – some of them
mentioned their own similar experience as a powerful support tool. Thus while differentiation
from PWD is essential in maintaining the positive identity of a professional
businessman/woman, association with peers and a sense of belonging and feeling responsible
also is at play. EWD aspire to support and empower them with the means they possess (Saxena
and Pandya 2018).
Naturally, the findings of the study are bounded by the limitations of the accessible literature,
its complex global and national understanding and interpretation as well as the limited number
of respondents. The gaps in theory and practice, as well as in research make any generalization
difficult and conclusion cautious. Nevertheless, accepting and being aware of the limitations,
the intention was to acknowledge the existence of EWD and explore and indicate some initial
patterns and insights which could deepen the academic and professional understanding of their
situation in the future and inform the academia and policy.
As for a next round of exploration, there are already some emerging issues. The question of
identity seems a crucial point while exploring the myth of the ‘white male non-disabled hero’
as a cultural topos is intriguing as well. The typical entrepreneur who is a ‘self-made man’,
taking risks, creative, innovative and is able to manage and lead others very much contradicts
the image of a persons with disabilities considered to be vulnerable, helpless, slow, sickly, weak,
in need of supervision and having a low work-morale. Within this field gender differences are
also to be addressed as there seems to be differences in male and female understandings of
entrepreneurship.
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A KONDUKTORI SZAKMÁRA ÉS A KÉPZÉS
ÖSSZEFÜGGÉSEIRE VONATKOZÓ HALLGATÓI NÉZETEK
Túri Ibolya
Semmelweis Egyetem Pető András Kar, főiskolai docens, turi.ibolya@semmelweis-univ.hu
Absztrakt
A pedagóguspálya választására hatással lehet a jelölt érdeklődése, saját pályaválasztási
szempontjai, az előzetes személyes és iskolai élmények, az iskolában eltöltött idő tapasztalatai,
valamint tanári mintái is [12, 19, 40]. Ezekből a tapasztalatokból származó nézetei befolyással
lesznek gondolkodására, a jelölt képzésben való részvételére és későbbi tanári gyakorlatára is
[14, 17, 36, 44, 61]. A konduktorjelöltek konduktori szakmára, valamint a képzésre vonatkozó
nézeteiről nem rendelkezünk ismertekkel a képzésük megkezdésekor. Ezen nézeteik alakulása,
továbbá a konduktorképzésben részt vevő további szakemberek (oktatók, konduktorok) nézetei
sem ismertek a konduktori szerepet és szakmát illetően.
A jelen tanulmány keretében egy doktori kutatás részét képező összefüggés-vizsgálat
bemutatására kerül sor. A konduktorképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek feltárásával,
belépő nézeteik változásainak nyomon követésével foglalkozó doktori kutatás részeként,
összefüggés-vizsgálat keretében végeztem a hallgatók, illetve oktatók, konduktorok nézetei
között felfedezhető kapcsolat, nézeteik egymásra hatásának feltárását. Az összefüggésvizsgálat során a kutatási időszak négy éve (2013–2017) között kitöltött mintegy 380 hallgatói,
konduktori és oktatói kérdőív válaszait elemeztem. Az összefüggés-vizsgálat módszereiként
elsősorban variancia-analízist, kereszttábla-elemzést és korrelációt használtam.
A bemutatásra kerülő kutatás során vizsgáltam, hogy van-e összefüggés a konduktori szerep és
tevékenység jellemzőinek értelmezése és a konduktori énkép, illetve a saját pedagógus énkép
és a konduktor személyiségjellemzői, továbbá a saját pályaválasztási szempont és a konduktor
jellemzése, valamint a konduktori tevékenységhez szükségesnek ítélt ismeretek és valamely
képzéstartalmak hangsúlyozása, között.
A konduktori szerep és tevékenység jellemzőinek értelmezése és a konduktori énkép közötti
összefüggést vizsgálva úgy találtuk, szignifikáns összefüggést mutat a szerep és tevékenység
személyes megragadása és ennek a konduktori énképben való megjelenítése, a
tevékenységében való hangsúlyozása. A saját pályaválasztás és a konduktor jellemzése közötti
kapcsolat vizsgálatának eredményeiből láthatóvá vált, hogy nagyon erős az összefüggés a
konduktori pálya választásának motívuma és a konduktort jellemző válaszok között. A
konduktori tevékenységhez nélkülözhetetlennek ítélt ismeretek és a képzés valamely
tartalmainak hangsúlyozása közötti kapcsolatot kereszttábla segítségével vizsgáltam, keresve a
szignifikáns kapcsolatokat az ismereti elemek és az egyes képzéselemek között. Úgy találtam,
meghatározott tárgyak hangsúlyozása szignifikáns kapcsolatban áll azzal, hogy a válaszadó a
sikeres konduktorrá váláshoz mely képzésterületet ítéli elengedhetetlennek.
Az eredmények rámutattak, hogy képzésbe ágyazottan, illetve új nézetkutatások keretében
lehetőséget kell biztosítani a konduktorhallgatói nézetek feltárására, reflexiójára. Javasolt a
kutatás
eredményeinek
felhasználása
a
konduktorhallgatók
pályaorientációját,
identitásalakulását célzó új vizsgálatok megalapozásként, illetve a képzés lehetséges jövőbeni
stratégiai fejlesztéseinél, képzésfejlesztési elképzelések támogatásaként.
Kulcsszavak: konduktív nevelés, konduktor, nézetek, pedagógus énkép, pályaválasztás
1. Bevezetés
Kutatásomban a konduktorképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek vizsgálatát, így belépő
nézeteik feltárását, változásainak nyomon követését és értelmezését tűztem célul. A
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témaválasztást indokolta egyrészt az integrált nevelés, inkluzív nevelés megvalósításának
irányában megfogalmazott társadalmi elvárások erősödése, amely a konduktorképzés helyzetét
és szerepét érintően is feladatokat fogalmaz meg, másrészt a pedagóguskutatások széles
körében alkalmazott nézetkutatások a konduktorok, konduktorjelöltek vonatkozásában ezidáig
még nem indultak. A konduktorjelöltek, mint leendő pedagógusok nézeteit feltáró empirikus
vizsgálat elméleti megalapozása érdekében a konduktív nevelés alapvetéseit, a
konduktorképzés feladatait, valamint a pedagógussá válás folyamatának, a pedagógusok
személyiségére, tevékenységére irányuló vizsgálatok, a nézetkutatások irányai, fókuszaik és
feltárhatóságuk hazai és nemzetközi szakirodalmát tartottuk szükségesnek áttekinteni.
2. Elméleti áttekintés
2.1 A konduktor
A konduktor, mint pedagógus, kulcsszereplője a központi idegrendszeri eredetű sérüléssel élő
gyermekek és fiatalok konduktív nevelésének, amelynek célja a neveltek integrációra, inkluzív
nevelésre történő felkészítése és segítése. Az integráció támogatásának szükségességével,
lehetőségeivel kezdetben a fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű gyermekek, főként oktatási
jellegű beilleszkedése értelmezése kapcsolódott. Az integráció támogatását középpontba állító
célértelmezés idővel elmozdult az inkluzív, a „kölcsönösen” befogadó nevelés irányába [1, 8,
27, 48, 53, 64, 68], amely együtt járt egyrészt annak oktatási területről társadalmi szintre történő
kiterjesztésével (social incluson) [2, 52, 64, 69], másrészt a címzett kör bővülését is magával
hozta a roma, bevándorló, hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő, idősek, és nők
csoportjai vonatkozásában is [11, 38, 60]. Napjainkra mind a hazai, mind az európai
oktatáspolitika kiemelt feladatának tekinti a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési
igényű gyermekek integrációját, inkluzív nevelését segítő és megvalósító, nyitott szemléletű és
felkészült pedagógusok képzésének, továbbképzésének szervezését, fejlesztését és ennek
támogatását. [22, 23, 43, 50, 57, 63].
A fogyatékkal és sajátos nevelési igénnyel élők egy szűkebb csoportja, a cerebral paretikus
(központi idegrendszeri eredetű sérült) gyermekek és fiatalok integrált nevelésének sikeres
előkészítésében és megvalósításában nélkülözhetetlen szerep jut a konduktornak. A konduktor
feladata a központi idegrendszeri eredetű sérüléssel élő gyermekek és felnőttek konduktív
nevelése. [5, 22, 33, 49]. A konduktív nevelés alapvetése, hogy a központi idegrendszeri sérülést
nem biológiai akadályként, hanem pedagógiai feladatként, a tanulási folyamat zavaraként
szükséges kezelni, mivel a tünetek hátterében az idegrendszer összműködésének károsodása, a
tevékenységek összerendezetlensége áll, ilyen formán a probléma lokális kezelése sem
lehetséges. [4, 21, 24, 32, 41, 49]. Ezen alapszik a konduktív nevelés holisztikus szemlélete,
miszerint a sérült ember gyógyítása nem lehetséges egyes részfunkciók, részterületek zavarának
kezelése által, hanem az egészlegesség elve, az egységszemlélet alapján az embert középpontba
állítva, koherens rendszerként kell tekinteni [3, 25, 59]. A konduktív nevelési tevékenység tehát
nem az egyes részfunkciók kezelésével, hanem az embert középpontba állító, a személyiség
komplex fejlesztése által lesz eredményes (4, 6, 21, 25, 32, 51]. Mivel a tanulás folyamatának
zavarával állunk szemben, pedagógiai megközelítésre van szükség, amelyre a konduktor, mint
pedagógus személye és a konduktív pedagógiai tevékenység jelenthet megoldást [22]. A
konduktorképzés ezen speciális pedagógusi pályán sikerrel és eredményesen tevékenykedő
pedagógusjelöltek felkészítését végzi.
2.2 A pályaszocializáció
A pedagóguspálya kiválasztását egyrészt a jelölt érdeklődése, pályaválasztási szempontjai,
másrészt az előzetes személyes és iskolai élmények, az iskolában eltöltött idő tapasztalatai,
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tanári mintái is befolyásolják [12, 20, 40]. A pedagóguspálya választásakor a jelölt
feltételezhetően rendelkezik egy előzetes pályaattitűddel, amely a képzésbe kerüléssel, majd a
pálya megkezdésével, azok hatásaiként változhat [40, 64], azonban a képzés hatása lényegesen
gyengébb „beavatkozást” jelent az előzetes tapasztalatokon alapuló nézetekéhez képest [40, 54,
56]. A korábbi személyes és iskolai tapasztalatokból származó nézetek ugyanis befolyásolják a
tanárok és jelöltek gondolkodását és pedagógiai gyakorlatát [14, 18, 36, 41, 61].
2.3 A nézetek
A nézetek jellemzően személyes és iskolai tapasztalatokon alapuló, implicit jellegű pszichikus
képződmények, amelyek különböző tartalmakhoz kötődve, személyes konstrukciókat
jelentenek és befolyásolják a befogadó és értelmező rendszert [9, 10, 17, 18, 47, 54]. A jelöltek
és tanárok tapasztalataikon alapuló nézetei ugyanis befolyásolják gondolkodásukat, pedagógiai
ítéleteiket, gyakorlatukat, viselkedési sémaként, metodikai mintául szolgálnak, egyfajta
filterként működve hatnak. [9, 14, 18, 34, 37, 45, 54]. Ezek a korábbi személyes és iskolai
tapasztalatok implicit módon vannak jelen a jelöltek gondolkodásában és befolyásolják a
képzés tartalmainak elsajátítását, valamint hatással vannak a későbbi tanári gyakorlatra is [14,
18; 31, 62]. A képzésben való részvétel közvetítette ismeretek, képességek, szakmai tudás és
gyakorlatban hasznosuló kompetenciák megszerzésének lehetősége adott, amely által a jelölt
felkészülhet leendő pedagógusi szerepére és tevékenységére, azonban nézetei nagymértékben
befolyásolják és szűrik azt, hogy mindezekből melyeket fogad el és épít be értékelő rendszerébe
[14, 18, 30, 37].
A nézetek eredményes feltárásának lehetőségét széles kutatási módszertan támogatja, így a
feltáró hagyományos kutatási metodológiák, mint a kérdőív [28, 35, 40, 46, 61], az interjú [29,
40] és a mélyinterjú [26, 55] mellett megjelentek újabb, a nézetek mélyebb feltárását lehetővé
tevő módszerek is, mint a fogalomtérkép [13, 14, 15, 40, 42], a támogatott felidézés [16, 39, 42,
58], a metaforakutatás [13, 14, 40, 65], a mondatbefejezés [42] és portfólió-elemzés [13].
A hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése segítette az empirikus kutatás megtervezését
és elméleti megalapozását, és támogatásul szolgált a kutatás fókuszainak meghatározásához,
kijelöléséhez. Kutatásom lehetőséget teremtett arra, hogy megragadjam a konduktori szerep és
tevékenység vonatkozásában mely elemeket hangsúlyozzák vagy emelik ki leginkább
megítéléseikben a kutatásban részt vevők, illetve milyen összefüggések fedezhetők fel saját
pedagógusképük, konduktorképükre vonatkozó nézeteik között. Hasonlóan annak feltárására is
lehetőségem nyílt, hogy nézeteik szerint miért választják a fiatalok általában a konduktori
pályát és ez miként jelenik meg saját pályaválasztási motívumaikban.
3. Alkalmazott módszerek, a mintavétel
A szakirodalmi összegzés alapján az empirikus kutatás során alkalmazandó kutatási módszerek
kiválasztásában alapoztunk a nézetkutatásokból megismert és eredményesen alkalmazott
kutatásmetodológiai megközelítésekre, eszközökre.
A nézetkutatás részeként, jelen tanulmány alapjául szolgáló összefüggés-vizsgálat keretében a
hallgatók, illetve oktatók, konduktorok nézetei között felfedezhető kapcsolat, nézeteik
egymásra hatásának feltárását végeztem.
A nézetek vizsgálatára alkalmas módszerek közül az összefüggés-vizsgálat tekintetében saját
készítésű kérdőív (ötfokozatú Likert-skála) alkalmazása mellett döntöttem. Az attitűd-skála
elemzéséhez IBM SPSS 21 alkalmazást vettem igénybe. Az összefüggés-vizsgálat során a
kutatási időszak négy éve (2013–2017) között kitöltött 380 darab hallgatói, konduktori és
oktatói kérdőív válaszait elemeztem, így az elemzési mintába bekerültek a keresztmetszeti és
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idősoros vizsgálat részeként kitöltött kérdőívek is. Az összefüggés-vizsgálat módszereiként
variancia-analízist, kereszttábla-elemzést, valamint korrelációt használtam.
4. Az összefüggés-vizsgálat eredményei
4.1 A konduktori szerep
1. táblázat: Összefüggés a konduktori szerep és tevékenység jellemzőinek
értelmezése és a konduktori énkép között
A
konduktor,
A konduktori énkép, konduktori
konduktori
tevékenység
szerep
A
konduktor
PearsonCorrelatio 0,33
szakterülete
n
5
Véleményem szerint a gyerekek
elsődlegesen
a
napirendjében a tanulásra-tanításra, tehát
pedagógia,
az óvodai/iskolai oktatási-nevelési
0,00
másodlagosan az
feladatokra kell összpontosítani…
0
egészségügy,
rehabilitáció.
Sig. (2-tailed)
Véleményem szerint a gyerekek
PearsonCorrelatio 0,29
A
konduktor
napirendjében a mozgásfejlesztéshez
n
4
mozgásterápiát
kapcsolódó feladatoknak kellene
0,00
végző szakember.
dominálniuk...
Sig. (2-tailed)
0
A
konduktor
Véleményem szerint a gyerekek
PearsonCorrelatio 0,28
dominánsan
a
napirendjében a mozgásfejlesztéshez
n
0
mozgás
kapcsolódó feladatoknak kellene
0,00
fejlesztését végzi.
dominálniuk...
Sig. (2-tailed)
0
A
konduktor
Fontos számomra, hogy minél több
PearsonCorrelatio 0,26
dominánsan
a
programelem megvalósulhasson; a
n
4
mozgás
gyermekek napirendjében a fejlesztésre
0,00
fejlesztését végzi.
fordított idő domináljon.
Sig. (2-tailed)
0
A
konduktor
PearsonCorrelatio 0,25
Gyakran törekszem önálló fejlesztési
minden életkorban
n
8
célok, kivitelezési módok, feladatok
képes
a
0,00
kidolgozására.
fejlesztésre.
Sig. (2-tailed)
0
A
konduktor
PearsonCorrelatio 0,23
Véleményem szerint a gyerekek
inkább homogén
n
7
napirendjében a mozgásfejlesztéshez
(konduktor)
kapcsolódó feladatoknak kellene
0,00
teamben
tud
dominálniuk...
0
hatékony lenni.
Sig. (2-tailed)
A hangsúlyt szerintem főként a fejlesztő PearsonCorrelatio 0,23
A
konduktor
munkára, a napirend lehetőség szerint
n
1
dominánsan
a
fegyelmezett betartására, az erre
mozgás
0,00
fordítható idő kihasználására kell
fejlesztését végzi.
0
helyezni.
Sig. (2-tailed)
Véleményem szerint a gyerekek
PearsonCorrelatio 0,22
A
konduktor
napirendjében a mozgásfejlesztéshez
n
5
pedagógus
és
kapcsolódó feladatoknak kellene
0,00
terapeuta.
dominálniuk...
Sig. (2-tailed)
0
A
konduktori
Véleményem szerint a gyerekek
PearsonCorrelatio 0,21
pályára
nem
napirendjében a mozgásfejlesztéshez
n
8
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jellemző
pályaelhagyás.

a

A
konduktor
mozgásterápiát
végző szakember.

kapcsolódó feladatoknak kellene
dominálniuk...
Fontos számomra, hogy minél több
programelem megvalósulhasson; a
gyermekek napirendjében a fejlesztésre
fordított idő domináljon.

A
konduktor
Aktív, a program lebonyolítását
minden életkorban
véleményemmel, tevékenységemmel is
képes
a
alakító szereplő vagyok
fejlesztésre.
Forrás: Túri, (2018: 211)

Sig. (2-tailed)
PearsonCorrelatio
n
Sig. (2-tailed)
PearsonCorrelatio
n
Sig. (2-tailed)

0,00
1
0,20
3
0,00
2
0,20
3
0,00
2

Szignifikáns összefüggést találtunk abban a vonatkozásban, hogy amennyiben valaki a
konduktorra úgy tekint, mint alapvetően egy mozgásfejlesztő szakemberre, akkor az a
konduktori feladatok során is domináns szerepet tulajdonít a mozgásfejlesztési feladatoknak.
Az F-próba szignifikanciája 0,000, az eta-négyzet alapján 8,5%-ot magyaráz meg a
szerepváltozó a faktorpontszám heterogenitásából.
Ha valaki úgy vélekedik, hogy a konduktor elsődleges szakterülete a pedagógia, akkor ő
valószínűleg fontosnak tartja a gyermekek napirendjében a tanulásra fordított időt és az iskolai,
oktatási feladatok szerepét és hangsúlyát dominánsnak tartja (corr=0,335). Ugyanez igaz a
mozgást fejlesztő szerep esetében is, hiszen a konduktort, mint mozgásterápiát végző
szakembernek vélő válaszadók inkább gondolják úgy, hogy a mozgásfejlesztéshez kapcsolódó
tartalmaknak kell munkájuk során előtérbe kerülni, így igyekeznek a programot úgy alakítani,
hogy a mozgásfejlesztésre szánt idő kaphasson nagyobb hangsúlyt. Érdekes összefüggés, hogy
azok a válaszadók, akik a konduktort olyan személynek látják, aki a gyermek minden
életkorában képes a fejlesztésre, tehát aki hatással van a gyermek fejlődésére, sokkal inkább
törekednek önálló fejlesztési célok kialakítására, önmagukat önálló, a programot aktív módon
alakító szakembernek gondolják. Az aktív, beavatkozó hozzáállású konduktorok inkább
tekintenek úgy szakmájukra, mint amely a gyermek fejlődését meghatározó, befolyásoló
tényező (corr=0,258 és corr=0,203).
Az önmagukat aktív, programot alakító konduktornak vallók és a neurorehabilitációs tárgyak
nélkülözhetetlenségének hangsúlyozása között szignifikáns kapcsolatot találtunk, az F-próba
szignifikanciája 0,001, a két változó közötti kapcsolatot jelző eta-négyzet pedig azt mutatja,
hogy a magyarázó változó – ami ebben az esetben a neurorehabilitációs tárgyak
nélkülözhetetlenségének hangsúlyozása – 6,9%-ot magyaráz meg az aktív konduktori énkép
változójának heterogenitásából. A csoportok átlagos faktorpontszámait vizsgálva az látható,
hogy minél inkább egyetért valaki azzal az állítással, hogy „A konduktori tevékenységhez
nélkülözhetetlen a neurorehabilitációs tárgyak ismerete”, az annál inkább tekinti önmagát aktív
konduktorként.
4.2 A konduktori tevékenység
A konduktori tevékenységhez nélkülözhetetlennek ítélt ismeretek és a képzés valamely
tartalmainak hangsúlyozása közötti kapcsolatot kereszttábla segítségével vizsgáltam, keresve
a szignifikáns kapcsolatokat az ismereti elemek és a képzéselemek között.
A neurorehabilitációs tárgyak hangsúlyozása szignifikáns kapcsolatban áll azzal, hogy a
válaszadó a sikeres konduktorrá váláshoz mindhárom részterületet egyformán fontosnak találjae. A khí-négyzet szignifikanciája 0,000, tehát kisebb, mint a határértéket jelentő 0,05-ös érték,
a kapcsolat erősségét meghatározó Cramer-féle V érték pedig 0,213, tehát közepes erősségű a
két változó közötti összefüggés. A neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlenségével
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egyetértők 71,4%-a értett egyet azzal, hogy a sikeres konduktorrá váláshoz a konduktív
pedagógiai, tanítás-módszertani és orvosbiológiai tanegységek vonatkozásában egyforma
óraszámban van szükség. Ennek megfelelően a neurorehabilitációs tárgyak hangsúlyozásával
egyértelműen egyetértők inkább támogatják az óraszámok egyenlő felosztását a három
szakterület között. (1. ábra)
A neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlensége összefüggésben van azzal, hogy a válaszadó
szerint szükség van-e a konduktív pedagógiai-orvosbiológiai elméleti órák számait és a
módszertani-tantárgypedagógiai-alapozó
tárgyak
(ált.
pedagógia,
pszichológia,
neveléstudomány) óraszámait a jelenlegihez képest arányosabban, 50–50%-ban felosztani. A
két állításra adott válaszok közötti kapcsolatot mérő khí-négyzet szignifikanciája 0,005, ami
kisebb, mint a 0,05-ös küszöbérték, tehát szignifikáns a kapcsolat, a Cramer-féle V értéke pedig
0,176, tehát gyenge kapcsolatról beszélhetünk.

1. ábra:
Forrás: Túri, (2018: 216)
A neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlenségének álláspontja összefügg azzal, hogy a
válaszadó mennyire ért egyet azzal, miszerint aránytalanul kevés (1/3) óraszám jut a konduktív
pedagógiai és orvosbiológiai órákra együttesen, a módszertani-tantágypedagógiai és alapozó
tárgyak 2/3-os összóraszámával szemben. A két állítás válaszai közötti összefüggés
szignifikanciáját mérő khí-négyzet próba értéke 0,005, a Cramer-féle V értéke pedig 0,173,
tehát az összefüggés erőssége ebben az esetben alacsony. A neurorehabilitációt pártolók 68,8%a értett egyet azzal, hogy túl kevés óra jut az orvosbiológiai és konduktív pedagógiai
tartalmaknak a módszertani és alapozó tárgyak súlyával szemben, míg a neurorehabilitációs
órák jelentőségét kevésbé hangsúlyozók között az egyetértők aránya 55,6%. Ennél a kérdésnél
is azt láthatjuk, hogy alapvetően mindkét csoporton belül többségben vannak azok, akik a
tantárgytípusok közötti arányok megváltoztatásával értenek egyet, míg a neurorehabilitációt
előnyben részesítőknek nagyobb többsége támogatja azt.
Szignifikáns kapcsolatot találtunk aközött is, hogy egyetért-e a válaszadó az oktatási-nevelési
tárgyak nélkülözhetetlenségével és azzal, hogy véleménye szerint a konduktív pedagógiai orvosbiológiai elméleti órák számait és a módszertani-tantárgypedagógiai-alapozó tárgyak
óraszámait arányosabban, 50–50%-ban kellene meghatározni. A két változó kapcsolatának
szignifikanciáját mérő khí-négyzet próba szignifikanciája 0,001, tehát szignifikáns a kapcsolat,
hiszen az érték kisebb, mint a határértéket képező 0,05. A Cramer-féle V értéke 0,208, azaz a
kapcsolat erőssége közepesen erős. A neurorehabilitációs tárgyak nélkülözhetetlenségét
támogató csoport kisebb arányban ért egyet az 50–50%-os felosztással, arányuk 13,9%, míg a
neurorehabilitációs tárgyakat nélkülözhetőbbnek gondoló csoporton belül 32%-a ért egyet a
fenti felosztással. Az oktatás-nevelési alapismeretek nélkülözhetetlenségével a válaszadók
többsége egyetértett. Mindazok között, akik ezzel a kérdéssel kevésbé értettek egyet, kisebb
arányban fordultak elő olyan válaszok, miszerint mindhárom részterület (konduktív pedagógiai,
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tanítás-módszertani, orvosbiológiai tanegység) egyforma óraszámot érdemelne a képzésben. (2.
ábra)

2. ábra:
Forrás: Túri, (2018: 218)
4.3 A konduktori pálya választása
A vizsgálat eredményeiből látható, hogy az átlagosnál erősebb kapcsolat mutatkozik a szakma
iránti elköteleződés, mint motiváció és az elhivatottság, mint konduktorra jellemző válaszok
között. Érdekes eredmény az is, hogy az önkéntes munkatapasztalattal rendelkezők az
érdeklődést és a nyitottságot is kiemelt konduktori jellemzőként kezelik, mint ahogy az sem
meglepő, hogy a gyermekszeretet miatt a képzésre jelentkezés és a közvetlenség, mint
konduktori jellemvonás között magas együtt járás figyelhető meg.
2. táblázat:
Képességek,
kompetenciák,
melyek
Saját konduktori
szükségesek a sikeres konduktív nevelő szakmaválasztásában jelentős
munkához
szerepet játszó tényező
Irányítási, vezetési képesség
Biztos munkalehetőség
Irányítási, vezetési képesség

Érintettség

Tervezési és szervezési képesség

Érintettség

Pearson
Correlation
0,242
0,221
0,218

Forrás: Túri, (2018: 221)
Mindazok, akik a biztos munkalehetőség reményében, valamint családi érintettség miatt
választották a konduktori pályát, inkább gondolják úgy, hogy az irányítással, vezetéssel és
szervezéssel kapcsolatos kompetenciák elengedhetetlenek a konduktív nevelő munkához.

Milyen tulajdonságokkal kell
rendelkeznie a konduktornak

3. táblázat:
Saját konduktori
szakmaválasztásában jelentős
szerepet játszó tényező

Elhivatott

Szakma iránti elköteleződés

Érdeklődő, nyitott

Önkéntes munkatapasztalat

Közvetlen

Mindig gyerekekkel szerettem volna
foglalkozni

Forrás: Túri, (2018: 222)
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Pearson
Correlation
0,235
0,227
0,215

5. Következtetések, összefoglaló
A kutatás további vizsgálati eredményei alapján megállapíthattuk, hogy a konduktorképzésben
való előrehaladással változott a hallgatók konduktori képe, a képzés végére a szerepkör
támogató, segítő, illetve határterületi jellegének hangsúlyozása mellett, a szerephez kapcsoltan
megjelentek további nevelési, vezetési, vagy az alkotó jellegzetességet kiemelő vélekedések is.
A konduktori tevékenységre vonatkozó hallgatói nézetek szintén változtak a képzés során; a
jelöltek a tevékenység jellegében annak összetettségét, a határterületi kompetenciák meglétét
emelték ki, a konduktori tevékenység pedagógiai jellegét hangsúlyozó hallgatói nézetek a
képzés végére kifejezettebbekké váltak. A pályán eltöltött évek száma alapvetően nem
befolyásolja a konduktori tevékenységre és a konduktori szerepre vonatkozó konduktori,
oktatói nézeteket.
Az általános és személyes pályaválasztásra vonatkozó nézetek a tanulmányi előrehaladással
nem változtak, a hallgatók kitartottak azon meggyőződésük mellett, amely szerint a fiatalok,
így ők maguk is, elsősorban a szakma iránti elköteleződés és a gyermekekkel való foglalkozás
szeretete miatt választják a konduktori szakmát. A pálya választását befolyásoló tényezők
körében megjelent egy-egy új motívum – mint a pozitív pedagóguspéldák hatása és az önkéntes
munkatapasztalat –, amely hatással lehet a fiatalok konduktori pályát választó döntésére, de
véleményük súlyozására ezek nem voltak hatással.
A konduktorjelöltek és a képzésben résztvevő szakemberek nézetei a konduktorképzésre,
valamint a konduktorképzés egyes tartalmainak a konduktorrá válásban betöltött szerepére
nézve részben eltértek, főként a konduktív pedagógiai tartalmak szerepének hangsúlyozásában,
az elméleti és gyakorlati kurzusok óraszámai, arányai egyes kérdéseiben eltérően
gondolkodtak.
A kutatások eredményeiből mára már tudjuk, hogy a képzés hatására, annak ideje alatt
alakulhatnak a leendő szakmára, tevékenységre, pedagógusképre vonatkozó nézetek és
vélekedések, így szükséges lenne biztosítani, hogy akár a képzés tartalmába építve, akár további
új nézetkutatások kiindulópontjaként legyen lehetőség a konduktor hallgatói nézetek
feltárására, változásainak nyomon követésére, reflektálására. Javasolt a kutatás eredményeinek
felhasználása a konduktorhallgatók pályaorientációjával, identitásával, szakmai énkép
vizsgálatával kapcsolatos új kutatások megalapozása, támogatása céljából.
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VIDEOJÁTÉKOK A DEBRECENI EGYETEMEN – EGY
EGYETEMI SPECIÁLKOLLÉGIUM TAPASZTALATAI
Vas János
Debreceni Egyetem, VI. angol-történelem osztatlan tanárszakos hallgató,
janaalgor@gmail.com
Absztrakt
Az oktatás szakmai módszertanának reformjának kérdése már évek óta a kutatók fókuszában
található. Mind a külföldi szakirodalom (Prensky 2006; Gee; 2012), mind a magyar
(Fegyverneki 2016; Prievara 2018) kutatások megpróbálják frissíteni az elérhető tananyag
szakmódszertani spektrumát, főleg a digitális pedagógia eszközeivel. A kutatók egyrésze
viszont a videojátékok segítségével képzelnék el az oktatás jövőjét (Squire 2003; Wainwright
2014). Magyarországon 2016 óta foglalkoznak a videojátékok oktatásban történő
felhasználásával, főleg a történelemoktatáson belül (Vas 2017, 2018).
Jelen kutatás egy olyan koncepciót mutat be, melynek segítségével, a témával történő
foglalkozás már az egyetemi képzésben elkezdődik, a gerincét pedig az a pilot kurzusa adja,
amelyet a szerző tartott a 2017/2018-as tanév második felében a Debreceni Egyetemen
témavezetőjével. A kurzus tapasztalatait foglalja össze az előadás, köztük annak
követelményeit, tartalmát és a kurzus során felvett három kérdőív eredményeit (N=82). A
kérdőívek különböző aspektusok mentén vizsgálták a hallgatók videojátékos szokásait, otthoni
eszköztárát, a négy kategóriáról alkotott véleményüket, azok oktatásban elfoglalt helyét, illetve
maga a kurzus is értékelésre került.
Az eredmények szerint leginkább az első- és másodévesek vették fel, akik leginkább laptopot,
telefont használnak játékra. Stílus alapján leginkább a mobiljátékokat részesítik előnyben, ám
nagy eltérések vannak a nemek között (nők: mobiljátékok, férfiak: stratégiai játékok), míg
tantárgyi szempontból a nyelvoktatásra használnának fel videojátékokat. A hallgatók
elégedettek voltak a tanórával, kiemelték az oktatók felkészültségét, tematikai felépítését,
illetve az órák hangulatát.
Kulcsszavak: oktatás, felsőoktatáskutatás, videojátékok, történelem, szakdidaktika
1. Bevezetés
Talán sohasem volt még ennyire fontos az innováció alkalmazása, valamint a megújulás
keresése. A megújulás ráadásul nem csak a technológiai fronton, vagy akár a mindennapok
eszközhasználatában rendkívül szükségszerű, hanem az oktatásban is. Nem csak újszerű
módszerek alkalmazására, vagy pedig nyitott gondolkodásra kell jelen esetben gondolni, hanem
újfajta szakmódszertani technikák bevezetésére, vagy pedig alternatív pedagógiai módszerek
alkalmazására is, hiszen nem csak a világ változik az oktatástechnológia mögött, hanem maga
a diákok szocializációja, érdeklődési köre is. A fentebb említett eszközök bevezetésének
szükségességét pedig kutatások is bizonyítják. Elég csak a Közoktatás Indikátorrendszere 2017
[1] címet viselő kiadványra gondolni, de lesújtó eredményeket közölnek a PISA kutatások is
[2], vagy az OECD eredmények [3], ami miatt a mai magyarországi pedagógusoknak
folyamatosan azon kell gondolkodniuk, hogy hol lehetne változtatni a rendszeren.
Az egyre romló mutatók értelmezésére és legfőképpen javítására szerencsére már nem csak
külföldi példákból lehet táplálkozni [4] [5], hanem egyre több magyar pedagógus is felismeri
az élményalapú, digitális pedagógiában rejlő lehetőségeket [6] [7] [8]. Úgy gondolom, hogy
ennél is jobban be lehet vonni azokat a termékeket az oktatásba, amelyeket a diákok nap mint
nap használnak. Ezek pedig az új média eszközei, köztük pedig a videojátékok, amelyek
immerziójuknak hála a jövő egyik rejtett didaktikai erőforrása lehet. A videojátékok
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térhódítására a mindennapok területén már számtalan statisztikai adat található, kezdve a 2000es évektől [9], de egy 2015-ös felmérés szerint minden öt amerikai háztartásból már 4
rendelkezik olyan eszközzel, ami alkalmas videojátékok futtatására [10]. Ez a szám
Magyarországon is viszonylag magas, a Fromann Richárd vezette JátékosLÉT kutatócsoport
2016-os felmérésében, amely 15362 fős mintaszámmal dolgozott, az adatokból is jól
kiolvasható, hogy a megkérdezettek 80,5%-a egy héten többször is játszik videojátékokkal [11].
Természetesen ilyenkor mindig meg kell jegyezni, hogy a mobiljátékokat is videojátékoknak
nevezzük, de oktatás szempontjából akár egy mobiljáték is tartalmazhat potenciált magában,
sőt, akár a legszélesebb körben felhasználható platform is lehet.
Felvetődhet a kérdés, hogy ha mind az országon kívül, mind Magyarországon ennyien
használnak videojátékokat, akkor eddig miért nem próbálták azt az oktatásba bevonni? A
válasz, hogy szerencsére már voltak erre kísérleti jellegű kutatások, mind a közoktatásban, azon
belül is elsődlegesen nyelvoktatásban [12] [13], de már az egyetemen is előszeretettel
használtak videojátékokat oktatási céllal [14] [15]. Magyarországon oktatásban történő
felhasználásra eddig a jelen sorok szerzője által megalkotott ténytörténelmi alapokon nyugvó
elméleti kategóriák [16] [17] állnak rendelkezésre.
Jelen tanulmány pedig a fentebb említett elméleti kategóriarendszer gyakorlati megvalósításra
törekvő eredményeit mutatná be. Az első rész összefoglalja röviden a kutatási kontextus
előzményeit, az előzetes kérdéseket és a kutatási motivációt, majd pedig röviden rátér az eddig
elért eredmények ismertetésére, valamint a game studies szakirodalmi hátterének rövid
ismertetésére. Ezt követően a gyakorlati alkalmazás előtt adódó módszertani, didaktikai
problémákat elemezném röviden, valamint, hogy milyen koncepcióban valósult meg az
egyetemi speciálkollégium, s mely nagyobb kutatási terv részének egyik fázisa volt az
egyetemen történő integráció. A tanulmány gerincét ezt követően magának a kurzus
tartalmának elemzése teszi ki, bemutatva annak tartalmát, a hallgatók létszámát, külön kitérve
a hallgatók általános demográfiai profiljára és játékhasználati szokásaira, ezt követően azokra
az órákra, ahol ők videojátékokat használnának az oktatási rendszerben, valamint röviden a
kurzus megelégedésével kapcsolatos eredmények is bemutatásra kerülnek.
2. Kutatási kontextus, eddigi kutatás megvalósulása
A kutatás 2016. márciusában kezdődött, azzal a hipotézissel, hogy a szórakoztató média
megannyi eleme, köztük a filmek, képregények, s legfőképpen a videojátékok felhasználhatók
lehetnének az oktatásban. Hipotézisek, s motiváció leginkább abból fakadt, hogy játékosként
számtalan dolgot tanultam annak idején a videojátékok segítségével, többek között angol
szókincset, történelemelméleti és ténytörténelmi ismereteket, valamint irodalmi és egyéb
kulturális ismeretekkel is gazdagodtam az évek során. A kutatási hipotézis másik része pedig,
hogy megfelelő irányítással, s odafigyeléssel, a videojáték felhasználók, ha csak kicsit
tudatosabban figyelnek arra, hogy milyen narratívával rendelkezik az általuk használt játék,
akár megfelelő eszközökként használhatják arra, hogy történelmet tanulhassanak a különböző
történelmi játékokból.
A kutatás első szakaszában a szakirodalmi háttér feltérképezése volt a legfontosabb feladat, a
munkákra alapozva próbáltam megtalálni azt a metszetet, ahol a videojátékokat leginkább
lehetne a magyar oktatási rendszerben is kamatoztatni, elsősorban történelemdidaktikai
szempontból. Alapvető feltétel volt egy olyan módszertan alkalmazása, amelyben a
videojátékok bár nem integrált elemei a tanórának, mégis figyelemfelkeltő eszközként, vagy
esetleg egy-egy rendhagyó óra keretében egy alternatívát nyújthatna a diákok számára. A
feltérképezett szakirodalom között volt egy 2014-es tanulmány A. Martin Wainwright tollából,
amelyben egy 2011-es szemináriumot elemzett, ahol a diákok történetelméleteket tanultak
videojátékok segítségével.
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Wainwright éppen ezért volt képes arra, hogy a felhasznált történetelméleti hipotéziseket
kipróbáltassa a játékosokkal egy gyakorlati szcenárió kapcsán is, amelyben a Civilization IV
mintegy gyakorlati mankóként szolgált ahhoz, hogy a diákok megértsék a tananyagot. A tanórán
viszont sosem játszottak, ezt otthon kellett véghez vinniük a diákoknak. Ez a fajta
ténytörténelmi orientáció adta az alapját annak, a négy kategória elkészüljön, melynek
segítségével ténytörténelmi felhasználást tekintve lehet besorolni a videojátékokat, mely már a
történelemdidaktikai hátteret sem nélkülözi. A négy kategória bemutatása nem képezi szerves
részét a tanulmánynak, hiszen a kategóriát érintő eredményeket az nem tárgyalja. A
videojátékokkal történő foglalkozás történeti áttekintése viszont fontos a tágabb kontextus
értelmezéséhez, így következzék egy rövid áttekintés a game studies, mint tudományág
megjelenéséről.
3. A videojátékokkal foglalkozó szakirodalom történeti áttekintése
Az első videojátékokkal foglalkozó szakmunkák már az 1980-as években megjelentek. Igaz,
ekkor még főleg pszichológiai szempontú tanulmányok álltak a kutatók rendelkezésére,
amelyek a videojátékokat agressziójuk alapján vizsgálta, valamint a gyerekekre gyakorolt
hatásukat figyelembe véve [18]. De már a ’80-as években is megjelentek az olyan tanulmányok,
amelyek az oktatásban felhasználható szerepüket vizsgálták. Az egyik legfontosabb tanulmány
a korszakból a Pac-Mant és a tradicionális oktatási rendszert összehasonlító tanulmány [19].
A ’90-es évek ebből a szempontból fordulópontot jelentettek, hiszen megnövekedtek a
pszichológián kívülről érkező tanulmányok, valamint az első negatívabb hangvételű írások is,
például Provenzo-tól [20]. A már fentebb is említett video game studies, mint önálló
tudományág létrejötte egészen 2001-re nyúlik vissza, mikor is az első game studies-szal
foglalkozó folyóirat, a koppenhágai Game Studies első száma megjelent. Ennek is az első
tanulmánya volt az Espen Aarseth neve alatt megjelenő Computer Game Studies, Year One,
amely amellett foglalt állást, hogy a videojátékok megérdemlik, hogy önállóan foglalkozzanak
vele [21]. Aarseth egy régi harcnak vetett véget a narratológia és a ludológia között.
A terület pedig, mint ahogyan Aarseth említette a tudományterületek felosztását, az évek során
szintén elkezdik kialakítani a saját subfield-jeiket. Ennek ékes bizonyítéka a történelmi
videojátékokkal foglalkozó Adam Chapman és munkatársainak 2017-es tanulmánya (22), ami
egy új tudományterület, a historical game studies lehetőségeit mutatja be, amely a történelmi
videojátékokkal foglalkozik.
4. A gyakorlati kutatást hátráltató tényezők, módszertani problémák
Ebbe a narratívába kapcsolódik be az általam megalkotott négy kategória, valamint a
speciálkollégium is, amely még az interdiszciplináris témaválasztáson belül is egy kisebb
metszetet ölel fel, hiszen nemcsak elméleti síkon próbálja a történelmi videojátékokban
fellelhető különböző kutatási és forrásfelhasználási lehetőségeket megtalálni, hanem
történelemdidaktikai módszerekkel próbálna egy jövőbeli gyakorlati módszertant kidolgozni.
A gyakorlat kidolgozásának módszertani problémáiról álljon itt néhány gondolat.
Az elméleti kategóriák bemutatásának gyakorlati fázisára vonatkozó terveket már az a kutatási
rész is tartalmazott, hiszen azt az akkor hatályos, 2017-es érettségi követelményrendszerével
kapcsolta össze. A követelményrendszer több részben is kiemel olyan kompetenciákat,
amelyeket a diákok könnyen elsajátíthatnak a videojátékok segítségével. Érdekes megvizsgálni
azt, hogy alapvetően egy stratégiai játékban elhelyezett játékmenet is megannyi vizuális
szövegértést tartalmaz. Hiszen a grafika segítségével megannyi információt kell gyűjteni-e a
játékosnak, majd pedig azokat a saját ismereteivel össze kell vetni, s a megfelelő
konzekvenciákat levonva reagálnia kell az adott helyzetre. Brock Dubbels kutatásában azt a
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kérdést járta körbe, hogy a videojátékokban található narratív szövegek egyfajta olvasási
készségfejlesztő gyakorlatok is lehetnek [23]. Szerinte a videojátékokban ugyanúgy
információkat kell feldolgozni, mint egy szövegértés esetében. Kutatásában arra a
következtetésre jutott, hogy azok a diákok, akiknek alapvetően megfelelőek voltak a
képességei, a játékokban is könnyebben haladtak előre, akiknek viszont olvasási problémáik
voltak, azok a játékokban is kevésbé voltak jók. De, mint ahogyan ő fogalmaz, látta rajtuk a
törekvést, hogy felfedezzenek, újra próbálkozzanak, amivel ráadásul még interaktivitásra is
késztette őket, szemben egy olvasási teszttel, amely ezt nem kívánja meg.
Ez mindösszesen egy szelet, ahol például a jövőben akár történelmi forráselemzéseket is lehet
végezni videojátékok segítségével. Ahhoz viszont, hogy hasonló dolgokra képes legyen a
kutató, több problémába is ütközik előtte. Általánosabb felfogásban az egyik első probléma,
hogy a videojátékok, ahogyan egyre komolyabb szakirodalmi háttérrel rendelkeznek,
ugyanolyan komoly tudásanyaggal bírnak, amihez szakértelem kell. Ez pedig nem minden
történelemtanár számára adott. Itt nem csak olyan limitációk okozhatnak gondot, hogy valaki
esetleg nem ismer videojátékokat, de el kell kerülnie az olyan eseteket is, mint például a Ryse
– Son of Rome, ahol a fejlesztők szándékosan nem akartak történelmileg hiteles alkotást
készíteni. De ismerniük kell olyan fogalmakat is, mint a játékok narratívájával foglalkozó
ludológia (24), a pszichológiai aspektusok, vagy az interaktivitást vizsgáló „online” és „offline”
módok, mint az ergodic continuum [25], de fontos a történelmi hitelesség kérdése is [26].
Ezt a szakértelmet pedig nem minden esetben lehet autodidaktika módon létrehozni. Ez a
szakértelem, ha van egy jó elméleti alap a tanárjelöltnek, vagy akár magának a
történelemtanárnak, fejleszthető – hiszen a videojátékok elemzéséhez szükséges kompetenciák
megismerése ugyanúgy a szakirodalom ismeretén alapul, mint minden más diszciplina
esetében. Éppen ezért vetődött fel ötletként, hogy a videojátékok oktatási rendszerben történő
felhasználása és lehetséges elterjedése csak úgy lehetséges, ha már a jövő generációját
felkészítik arra a megfelelő helyeken, hogy ilyen módszerekkel is próbálkozhatnak. Erre pedig
leginkább a tanárképzés az alkalmas helyszín, ahol a tanárjelölteket a lehető leginnovatívabb
módszerek megismerésére kell képzeni.
Ugyanis a diákok megváltoztak. Skrapits Borbála [27] három dologban definiálta újra a mai
diákokat: gyorsak, térben gondolkodnak, valamint párhuzamosan és szimultán észlelnek. A
számukra egyre gyorsan változó világban a frontális módon történő adatközlés, minden, csak
nem gyors, a térbeli gondolkodást nem elégíti ki a papír és a ceruza kétdimenziós világa, a
párhuzamos és szimultán létezéssel kapcsolatban pedig egy tanórán a diktálás és tanári közlés
váltakozása marad, amely monoton módon váltja egymást. Nem beszélve arról, hogy ahogyan
Skrapits fogalmaz, hogy a „további fontos jellemzőjük a fiataloknak, hogy audiovizuálisak.”
Az audiovizualitás megjelenítése pedig a tanórákon általában kimerül annyiban, hogy néhány
képet, térképet, vagy esetleg egy-egy szöveggel összekapcsolt prezentációt kapnak a tanórán,
így a fontosabb részleteket, amelyek általában tanári közlés szerint tudatosul bennük, el kell
képzelniük, amely az ő audiovizuális világukban már elképzelhetetlenül unalmas tud lenni.
Miért képzelje el, ha a megannyi forrásanyag segítésével akár láthatja is? Az újabb
technológiáknak köszönhetően már az sem feltétlenül lehetetlen, hogy az ókori Görögország
mindennapjaiba nyerhessenek betekintést, hála a forrásoknak, amelyek segítségével pontosabb
képet kaphatnak a tudósok az ókori ember mindennapjairól is. A tudomány segítségével pedig
a két tudományterület kéz a kézben tud járni egymással.
Az elképzeléshez persze hozzátartozik az is, hogy immáron digitális táblák is elérhetők
számtalan tanteremben, amely szintén felhasználását tekintve problémás hiszen alapvetően a
különböző interaktív táblás segédanyagok ugyanazokkal a forrásanyagokkal dolgoznak,
pusztán digitális térnek szánt eszközön, melyeknek az interaktivitása messze nem olyan
komplex és szemléletes, mint egy videojáték esetében. Természetesen, egy videojáték
narratívájának is vége van egyszer, valamint a történeteknek is általában csak egy iránya van,
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de a narratíva kiterjedt hálózatot alkot, amelyben a vizuális kompozíciók, az audioelemek, a
narratíva maga, valamint a játékmenet egy komplex egészet alkot.
Éppen ezért fontos az a koncepció, hogy az új média eszközeivel történő alternatív pedagógiai
módszerekkel történő oktatás szakmódszertanát, vagy pedig annak elméleti hátterét már az
egyetemi képzés alatt el kell kezdeni. Elkezdeni azért, hogy a tanárjelölt számára ülepedjen az
információhalmaz, ő maga is ötleteket találjon ki, vagy pedig a saját tulajdonságaira fordíthassa
a megkapott anyagot, hiszen nem csak videojátékok segítségével lehetne történelmet tanítani.
A tanárképzés gyakorlati szegmenseit érintő hibákról tartalmi korlátok miatt nincs lehetőség
értekezni, az viszont megjegyezhető, hogy a gyakorlatok során kevés lehetőség lesz a
kísérletezésre, ám a gyakorlatok során szerzett tapasztalatok később mind beépíthetők lesznek
majd a megfelelő elméleti tudással egy új, színesebb, modernebb módszertani eszköztár
felhasználására.
Hasonló gondolatok mentén történt próbálkozás a kutatás további aspektusainak
kidolgozásához, mikor témavezetőm segítségével lehetőséget kaptam arra, hogy egyetemi
speciálkollégiumot tarthassak a témámról a közreműködésével, amely az egyetemen történő
szakmódszertani tudásfejlesztést próbálta szélesíteni a fentebb is felsorolt előnyök mentén. A
kurzus speciálkollégium formájában valósult meg 82 fővel, s a „A történelemoktatás
lehetőségei a szórakoztató média eszközeivel” címmel került meghirdetésre 2017/2018-as tanév
második félévében a BTTR30285BA tárgykód alatt kedden 18 órától a Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézetének engedélyével és intézeti keretein belül
másfél órás intervallumban két kreditpontért.
5. A kurzus tartalma, a kurzuson történő adatfelvétel módszertana
Fontos megjegyezni, hogy a kurzus pilot jellegű volt, ami számtalan szakmai kihívást
tartogatott. Mivel az elméleti kutatás gyakorlati aspektusokkal történő kidolgozására még nem
volt lehetőség, így inkább az információk átadására, az új ismeretek szerzésére helyeztem a
hangsúlyt, amelyben témavezetőm is egyetértett.
Az első három óra teljes egészében az elméleti alapok bevezetésére szolgált, amelyben minden
fontos fogalommal megpróbáltam a hallgatókat szembesíteni, főként azért, hogy ők maguk is
lássák, a videojátékok kutatása nem csak valamiféle megmosolyogtató hobbi, hanem ha
komolyan akarja valaki venni, akkor igenis komoly szaktudásra kell szert tennie. Ezt követően
pedig a négy kategória kapott egy-egy külön órát, ahol utólag visszagondolva lehetett volna
kicsit szakítani a frontális módszerekkel, de pilot kurzusként, és kezdő oktatóként még nem
voltam a kellő tapasztalat birtokában. A kategóriák pedig, mint az saját fogalmi rendszerem, így
természetesen én ismertem legjobban, hogy mit is szeretnék bemutatni benne.
A kurzus során összesen három kérdőívet kaptak a hallgatók, időben a tavaszi félév elejére,
közepére és a végére elhelyezve. A három kérdőívből kettő kitöltése volt kötelező, míg a
harmadik egy kurzusértékelő rövid kérdőív volt, amely leginkább a kurzus tapasztalatait
gyűjtötte össze a diákok szemszögéből. A legelső kérdőív alapvetően két dolgot szeretett volna
vizsgálni: egyrészt a kurzust felvett hallgatók demográfiai profilját, a tanulmányaikat, családi
hátterüket, míg a második rész a hallgatók videojátékos szokásaira, időbeli mennyiségére,
illetve számítógépparkjára vonatkozó kérdéseket tartalmazott. A következő kérdőív megosztása
a négy kategóriáról történő előadás után történt. A kérdőív leginkább azt vizsgálta, hogy az
elmondottak alapján, a hallgatók hogyan látják a négy kategória oktatásban használható
lehetőségeit, ha ők maguk tanárok lennének-e, melyik kategóriát használnák a legjobban?
Esetleg az adott kategóriából mindössze csak egy-egy játékot, vagy talán egyet sem? A kérdőív
továbbá arra volt kíváncsi, hogy a történelmen kívül milyen tantárgyakra gondolnak esetleg,
amikor azt hallják, hogy videojátékok az oktatásban? A hallgatók számára kiküldött harmadik
kérdőív ezzel szemben pusztán egy kurzusértékelő kérdőív volt, amelyben a lehető
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legfontosabb az volt, hogy hogyan értékelték magát az órát a hallgatók, s leginkább engem és
témavezetőmet, mint oktatót. A kurzusra vonatkozó kérdések leginkább a tananyag
felépítettségével, annak leadásával kapcsolatosak voltak, de szerepelt kérdés a kurzus
hasznosságára és a jövőre nézve is, köztük, hogy szemináriumra vevők lennének-e a részvevők,
vagy pedig ajánlaná másnak a kurzust.
Most pedig következzenek a kérdőív eredményei, amelyek viszont a négy kategóriát érintő
eredményeket a tartalmi korlátozások miatt nem tartalmazzák.
6. Eredmények
6.1 Demográfiai profil
A kurzus szempontjából egyik lényeges kérdés volt az, hogy szoktak-e videojátékokkal játszani
a hallgatók, az igenek aránya itt 84,5% volt, a maradék 15,5% pedig azt a választ adta, hogy
sohasem játszottak még videojátékokkal. Megjegyzendő még a nemek aránya, ami ugyanis
teljesen egyenlő, 50–50%-os eredményt hozott. Érdekes adalék, hogy azok a hallgatók, akik
egyszer sem játszottak videojátékokkal, azok 100%-ban női hallgatók voltak. Az életkoruk
szórása viszont ennél nagyobb volt. Az átlagéletkor 21,5 év volt, de volt, néhány viszonylag
idősebb hallgató is, ami növelte az átlagéletkort, itt a 20 éves hallgatók aránya nyert. A hallgatók
túlnyomórésze városokból érkezett a kurzusra és az egyetemre (70,2%), amelyen belül is a
megyeszékhelyekről érkezők aránya csaknem 23,8% volt.

1. ábra: A hallgatók képzési formája szerint (1.)
Forrás: saját szerkesztés
Az (1.) ábrán találhatók a képzési formára vonatkozó adatok. Az alapszakos hallgatók
túlnyomórésze főként annak is köszönhető, hogy a kurzus első körben az alapszakos
történelemszakos hallgatóknak volt meghirdetve speciálkollégium formájában, majd csak
ezután vehették fel más szakok hallgatói is a kurzust. Mint látható, ettől függetlenül azonban
az osztatlan tanárszakos hallgatók voltak túlsúlyban, hiszen csaknem 32 tanárszakos vette fel a
kurzust, köztük is túlnyomórészt olyanok, akiknek az egyik szakja a történelemhez köthető. Ezt
követően található 30 történelemszakos hallgató, ami azt jelenti, hogy a számukra elérhető 30
helyből egy hely nem maradt a speciálkollégiumon. A maradék 20 hallgató pedig legnagyobb
örömünkre a teljes egyetemről vette fel a kurzust, általában párosával. Bár, meglepő lehet, hogy
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a legtöbb nem történelemszakos hallgató villamosmérnök (3 fő), valamint ápolás és betegellátás
szakos hallgató (3 fő) volt, de megtalálható volt még jogász (2 fő), igazgatásügyi igazsági (2
fő) szakos hallgató, de mesterszakról is négyen vették fel a kurzust, köztük egy-egy fő
aamerikanisztika, fordító és tolmács, egy táplálkozástudományi és egy nemzetközi gazdálkodás
szakos hallgató.
6.2 Videojátékhasználati szokások
6.2.1 A videojáték-használat gyakorisága
Az eredményeket tovább fogja árnyalni a következő kérdés, amelyben a videojáték használat
gyakoriságára válaszolhattak a hallgatók. A számtalan válaszlehetőség, mint ahogyan a (2.)
ábrán is látható, meglehetősen sokrétű eredményeket hozott. Legkevésbé a társaságban játszók
voltak, számuk mindössze 1,2%-os arányt képviselt. A videojátékot használók esetében pedig
meglehetősen megoszlók lettek az eredmények, de csaknem 29,8%-ot tesznek ki azok, akiknek
ma már nincs sok idejük játszani, még akkor se, ha régen sokat is játszottak. Ez az arány
videojátékos kikapcsolódást tekintve negatívnak tűnhet, de időbeosztást tekintve pedig
mindenképpen pozitívum, hiszen tudják, hol a határ, és nem okoz számukra problémát, hogy
hanyagolniuk kell a videojátékot más dolgok miatt. 11,9%-ot kapott a naponta két órát játszók
aránya, amely elsőre talán soknak tűnhet, de ha egy átlagos film két óra, akkor nagyjából
megfelel az arány egy átlagos kikapcsolódásnak. A hetente 42 óránál többet játszók aránya nem
volt magas, mindössze 4,8%, közülük viszont mindenki férfi hallgató volt. A kérdésnél ráadásul
a telefon is beletartozott az időbeosztás figyelembevételéhez, a telefonon történő játék pedig
sokszor a holtidőben is történhet, amikor a hallgatók utaznak az egyetemre, vagy pedig
máshová, ami nem befolyásolja az aktív idejüket.

2. ábra: Videojátékhasználat gyakorisága (2.)
Forrás: saját szerkesztés
Nemeket tekintve a férfiak legnagyobb része (52%) az összeredményeket tekintve hasonló
eredményeket produkált, tehát naponta 1–2 órát játszik, míg a nők tekintetében ez az arány
jóval kevesebb, ott mindössze 34% válaszolta azt, hogy naponta 1–2 órát (vagy többet játszana).
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A nőknél csaknem 68% volt azoknak az aránya, akik szinte már sohasem játszanak, vagy pedig
nagyon keveset, hetente néhány órát – napi két óránál többet pedig mindössze 4% játszik).
6.2.2 A platformok megoszlása
A következő kérdés azt mérte fel, hogy a fenti időbeosztást milyen platformokon használják ki.
Itt is több válaszlehetőség volt megadva, külön kitérve az asztali számítógép és laptop közötti
különbségre, de figyelembe lett véve az új- és a régebbi generációs konzolok aránya is, nem
beszélve a különböző kézikonzolokról, vagy esetlegesen új platformokról, mint a VR. Több
válasz bejelölése is lehetséges volt ebben a kérdésben. A (3.) ábra is jól mutatja, hogy a
válaszadók legnagyobb részének található az otthoni háztartásban egy laptop (70,2%). egy
telefon (59,5%) valamint asztali számítógép (57,1%), így valószínűsíthető, hogy ezeket a
platformokat is fogják használni a legtöbben játszani. VR futtatására alkalmas eszközzel senki
nem rendelkezik otthon, de nem is használt az elmúlt egy évben

3. ábra: Játékra alkalmas eszközök a hallgatók körében (3.)
Forrás: saját szerkesztés
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4. ábra: Az elmúlt egy év platformhasználata játékra (4.)
Forrás: saját szerkesztés
A következő kérdés ugyanis arra irányult, hogy az elmúlt egy évben milyen platformokon
játszottak a játékosok. Ahogyan a (4.) ábrán is látható, a játékosok legnagyobbrészt laptopon
(52,4%), valamint telefonon játszanak (48,8%), de viszonylag magas számot ért el az asztali
számítógép is (46,4%). Viszonylag magas számot ért el a tabletet (17,9%), valamint az
újgenerációs játékkonzolt, mint a PS4, XBOX ONE használók száma is (14,3%). Az
úgynevezett retro-konzolok, vagy előzőgenerációs konzolok használói azonban még így is
10%-ot tettek ki. Érdekes, hogy bár viszonylag sokan használnak játékkonzolokat, (24,3%
összesen), az otthoni háztartások azonban mindössze 17,8%-a tartalmaz egy-egy ilyen eszközt.
A VR-eszköz hiánya nem meglepő, viszonylag új, és drága technológiáról van szó, amelyre a
játékok száma bár dinamikusan növekszik, de még mindig nem éri el a kívánt küszöböt, főleg,
ha komolyabb játékokról van szó.
6.2.3 A videojáték-stílusok preferenciája
A következő két kérdés pedig leginkább arra irányult, hogy milyen stílusú játékokat
részesítenek előnyben leginkább. Bár talán meglepő, hogy az offline játék kicsit jobban
jellemző volt (3,32), mint az online (2,94), vagy akár a kevert játék használata (3,27), az
azonban szinte egyáltalán nem volt jellemző a kurzus hallgatóira, hogy régebben az egyik, vagy
a másik stílusú játékot részesítette volna előnyben (2,06–1,76). Az eredményekből itt leginkább
az kikövetkeztethető, hogy kedvfüggő a hallgatóknál, hogy éppen egy narratív komponensű
játékkal játszanak, vagy inkább egy kompetitív, multiplayer orientáltságú programmal (3,35).
A nemek arányait tekintve pedig az látható, hogy az átlagtól egy halvánnyal nagyobb számban
vannak azok a női játékosok, akik offline játszanak (3,34), mint a férfi off-line játékosok (3,24),
bár a női játékosokra kevésbé igaz az online szegmens (2,64), mint a férfiakra (3,24).
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A következő kérdésben pedig a különböző stílusirányzatok előnyben részesítésére irányult
kérdés, köztük is, hogy a számtalan videojátékfajta közül leginkább mivel szeretnek játszani a
játékosok. A számtalan válaszlehetőségből viszonylag jól kimutatható, hogy nincs egyöntetű
egyetértés a kurzus részvevői számára, hogy milyen játékokat használnak (5.) ábra. A
legnagyobb arányt talán annyira nem meglepő módon a mobiljátékok érték el (2,85), de még
ez sem tekinthető viszonylag nagy számúnak. Ami viszonylag nagyobb átlagot ért el az offline
játékok esetében, azok a nyílt világú, úgynevezett sandbox-típusú játékok (2,63), mint például
a GTA-sorozat, vagy a már emlegetett Assassin’s Creed, ami hosszútávú kikapcsolódást tud
nyújtani a felhasználók számára. Szorosan mögötte a stratégiai játékok találhatók (2,61), ami
szintén nem meglepő válasz, ami viszont annál meglepőbb, hogy a multiplayer orientált játékok
meglehetősen alacsony arányt képviselnek (2,28). Az immersive sim-ek alacsony aránya (1,51)
sajnos várható volt, az abszolút narratívára kihegyezett programok eladásokat tekintve
világszinten alacsonyabbak, a mostanra nagy divattá vált battle royale stílusú játékok pedig
2017 tavaszán épphogy elterjedőben voltak. A verseny- és sportszimulátorok viszont nem
váltanak ki a hallgatókból érzelmeket, a versenyszimulátorok 1,58-as aránya meglehetősen
alacsony, de a sportjátékokat tekintve a 2,09-es arány se magas.

5. ábra: Videojátékok preferenciája műfajok szerint (5.)
Forrás: saját szerkesztés
A nemek arányait tekintve a férfiak esetében azért meglepően magas a stratégiai játékokat
kedvelők aránya (3,69), ami viszont az egyetemi tanulmányokat figyelembe véve talán annyira
nem is meglepő [28]. A viszonylag magas szám inkább az online lövöldözős játékok kisebb
arányát (2,94) mutatva érdekesebb, ahogyan az is, hogy a nyílt világú offline játékok (3,02)
átlaga magasabb, mint az online szerepjátékok aránya (2,47). A mobiljátékok aránya pedig
1,96-os, szóval elmondható, hogy a kurzust felvett férfi játékosok nem igazán használják a
telefonjukat játékra.
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Ellenben a női hallgatók, ahol ez az arány már szignifikánsan magasabb, 3,73-as aránnyal
vannak azok a női hallgatók, akik mobiljátékokkal játszanak, ami a legmagasabb arány a
körükben. A stratégiai játékok viszony fordítottan arányosan az egyik legalacsonyabb számmal
szerepelnek, 1,5-ös mutatóval, de azért az offline nyílt világú játékokkal eljátszanak ők is
(2,23). Rendkívül izgalmas viszont a verekedős játékok a kérdőívhez viszonyított magas aránya
(1,98). Hipotézis alapján azok a hölgy hallgatók, akik társaságban játszanak játékokkal,
választhatnak a sportjátékok, vagy a verekedős játékok között, s inkább az utóbbi választják,
bár ennek igazolására nincs adat. Az immersive simek aránya meglehetősen alacsony a női
játékosoknál 1,1, míg talán számomra kicsit meglepő, hogy az interaktív kalandjátékok sem
szerepeltek 2-es átlag fölött (1,96). Az eredmények nemek szerinti megoszlásának bemutatása
szintén elérhető a (6.) és (7.) ábrákon.

6. ábra: Videojátékok preferenciája műfajok szerint (férfiak) (6.)
Forrás: saját szerkesztés

7. ábra: Videojátékok preferenciája műfajok szerint (nők) (7.)
Forrás: saját szerkesztés
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6.2.4 Videojátékok felhasználása különböző tantárgyak tükrében
A videojátékokkal kapcsolatos felmérés utolsó kérdésében megkérdeztem a hallgatókat, hogy
ők maguk milyen tantárgyakon belül képzelnék el a videojátékokat a történelem tantárgyán
kívül. A felsorolt tantárgyakból többet is választhattak. A (8.) látható eredmények között a
nyelvoktatásban való magas használat egyáltalán nem meglepő – a válaszadók 79,5%-a
használná nyelvórákon –, ami viszont talán érdekes lehet, hogy földrajzoktatásban mennyien
képzelnék el a játékokat. A 67,9%-os arány kimondottan meglepő adat, de valamilyen szinten
lehetséges: a városépítő stratégiai játékok alapvetően a társadalomföldrajzi aspektusokra
helyeződnek ki, de a komplex, birodalomépítő stratégiai játékok is tartalmaznak
gazdaságföldrajzi aspektusokat, nem beszélve arról, hogy számtalan település- és országnév is
megtanulható a különböző videojátékokból. Néhány játék pedig kifejezetten megpróbál
autentikus földrajzi szempontból, a Cities – Skylines egyik kiegészítője, a Natural Disaster
például a különböző természeti katasztrófákat állította a középpontba. Harmadik helyen végzett
a diákok körében a művészettörténelem 59%-kal, a digitális kompetenciafejlesztés is
viszonylag magas pontszámot kapott (56,4%), ezek az adatok egyáltalán nem meglepők. Az
irodalomoktatásban rejlő potenciált csak kevés hallgató tartotta fontosnak (23,1%), pedig a
különböző irodalmi adaptációk a vizuális kultúra segítségével kiválóan felkelthetik az
alkotások iránti érdeklődést.

8. ábra: Videojátékok használata más tantárgyakban (8.)
Forrás: saját szerkesztés
6.2.5 A kurzussal való elégedettség
Mint már korábban említésre került, a harmadik kérdőív egy kurzusértékelő kérdőív volt,
melynek kitöltése már önkéntes alapon történt, így mindössze 38 hallgató töltötte ki, ami a
kurzus összlétszámához tekintve egészen szép teljesítmény. Rögtön az első kérdés arra
vonatkozott, hogy a hallgatók a kurzus óráinak mekkora részén voltak jelen. Bár kötelező
katalógus nem volt, mindössze háromszor történt a hallgatók nevének felírása a félév során, a
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hallgatók órán tartózkodásának statisztikája több szempontból is fontos tényező. A kérdőív
kiértékelésénél ugyanis hiába tartalmazott egy mankót a számukra a különböző kategóriák
összefoglalása, akik nem voltak bent a tanórán többször, vagy egy kategóriát sem hallgattak
meg, ott a kérdőív kitöltése okozhatott némi problémát.
Ezt követően két kérdést tartalmazott a kérdőív, amely először magáról az órához kapcsolódó
volt. Ennek első eredményei a (9.) ábrán láthatók. Mint látható, a kérdőívet kitöltők magas
pontszámokat adtak a kurzusnak, köztük kimagaslóan jól teljesített az elhangzott
információkkal történő megelégedés (4,56), valamint a szemléltetés is (4,50), de mindenképpen
megjegyzendő az az adat, hogy 4,53-as átlagot kapott az a kijelentés, hogy ajánlanák a kurzust
a jövőben a hallgatók a barátaiknak. A kurzus összértékelése átlagban 4,47-et tesz ki, ez egy
négyes osztályzatnak tudható be. Ami kicsit a jövővel foglalkozó kérdés volt, hogy a hallgatók
egyszer maguk is foglalkoznának-e game studies-zal a jövőben. Itt mindössze 2,61-es eredmény
született, tehát egy ilyen előadás nem fogja alapvetően ebben a formában a game studies
tudományága felé terelni a hallgatókat, de azért 4,29-es átlagban hasznosnak találták a kurzust,
ami mindenképpen biztató jel. Hasonlóan jó pontszámokat kapott az oktatókkal történő
megelégedés is. Különösen magasz pontszámokat értek el azok a kijelentések miszerint az
oktatók jól felkészültek voltak a kurzus során és megfelelően kommunikáltak a hallgatókkal
(4,76).
Ajánlanám a kurzust barátaimnak, ismerőseimnek

4,53

Megfelelőnek találtam a szemléltetést

4,5

Összességében a kurzust ennyire osztályoznám

4,47

Tematikai felépítése megfelelő volt

4,42

Élveztem az órák hangulatát, felépítését

4,34

Hasznosnak találtam a kurzust

4,29

Egy szemináriumot is el tudnék képzelni

4,16

Tematikája kielégítette a hallgatók érdeklődési körét

4,16

Az elméleti bevezetés aránya megfelelő volt

4,08

Felkeltette az érdeklődésemet a téma iránt

4

Tanárok számára is el tudnám képzelni

3,92

Felhasználom az elhangzott információkat a…

3,47

Az elméleti bevezetés aránya sok volt

2,76

Én magam is foglalkozzak videojátékokkal…

2,61

Több információt is átadhatott volna a kurzus

2,37
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

9. ábra: Mennyire voltak a hallgatók megelégedve a tanórával? (9.)
Forrás: saját szerkesztés
7. Összegzés
A kurzus tehát témafelvető és kedvcsináló kurzusként sikeresnek mondható, a hallgatók
hasznosnak találták, a fent említett kettős koncepció pedig a kurzus sikerességét látva jó
irányvonalnak látszik. A kitöltetett kérdőívek pedig pilot mérésként szolgáltak a kutatás
fókuszpontjainak megtaláláshoz, valamint a középiskolai adatfelvételhez használandó kérdőív
megtervezéséhez. A kurzusnak megvoltak a maga problémái, köztük a frontális előadásmód és
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a szemléltetés interaktivitásának hiánya, ám ezeket a „hibákat” egy jövőbeli kurzus frissített
óratervvel könnyen kiküszöbölheti.
Természetesen, pilot kurzusként és felmérésként nem lehet ezekből az eredményekből országos
következtetéseket levonni, abból a szempontból viszont mindenképpen iránymutatók ezek az
adatok, hogy a diákok maguk hogyan gondolkodnak a videojátékokról, mint lehetséges oktatási
segédanyagokról történelemből, s ezeken belül is mi az, amit ők maguk megfelelő szakirodalmi
háttértudás nélkül is felhasználnának. Az adatokból az mindenképpen kiolvasható, hogy
szükséges az figyelemfelkeltés és a tudatosítás a körükben, hogy a videojátékokból tudat alatt
is sok történelmi ismeretet lehet elsajátítani, ha kicsit nyitott szemmel játszik a játékos, s akár
még forráskritikát is használ az ismeretei segítségével.
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Absztrakt
Napjainkban az életminőség felmérésére – és ezen belül a fogyatékossággal élő személyek
életminőségének felmérésére – számos kutatás vállalkozik. Jelentős eltérés mutatkozik azonban
az életminőség, mint fogalom meghatározásakor, és ennek megfelelően a különböző mérési
módszerek kidolgozásakor. Az eltérő értelmezés és az eltérő mérési eszközök megnehezítik a
kapott kutatási eredmények összehasonlíthatóságát is. Külön nehézséget jelent a
fogyatékossággal élő, különösen az intellektuális képességzavarral élő személyek részvétele a
vizsgálatokban. A társadalmi befogadás és együttélés szempontjából meghatározó, hogy a
fogyatékossággal élő személyek életminősége ne mutasson eltérést a többségi társadalomhoz
képest [1, 2], ehhez azonban szükséges olyan mérőeszközök használata, mely mind a
fogyatékossággal élő, mind pedig a nem fogyatékossággal élő személyek életminőségét mérni
tudja.
Schalock és munkatársai (2002) életminőség-fogalom meghatározása szerint [1] az életminőség
egy holisztikus fogalom, mely nyolc területet foglal magába: érzelmi jóllét, társas kapcsolatok,
anyagi jóllét, személyes fejlődés, fizikai jóllét, önmeghatározás, társadalmi befogadás, jogok.
Az általuk kidolgozott életminőség-mérőeszköz eredetileg intellektuális képességzavarral élő
személyek számára készült, azonban a későbbiekben kipróbálásra került más fogyatékossággal
élő [3] és nem fogyatékossággal élő személyek esetében is [4], és használhatóság tekintetében
pozitív eredményekről számoltak be.
Jelen vizsgálat a Schalock és munkatársai által kidolgozott életminőség-mérő kérdőív magyar
nyelvű változata kipróbálásának eredményeit kívánja bemutatni. A kérdőívnek önbevallós és
proxy változata is elkészült, jelenleg csak az önbevallós kérdősor került kipróbálásra.
A vizsgálatban 87 mozgásfogyatékossággal élő személy (48% nő – 52% férfi; átlagéletkor: 54
év) vett részt, közülük 25 fő (29%) él intellektuális képességzavarral is. A résztvevők
mozgásban való korlátozottságát tekintve a GMFCS kategóriáit használva 36% enyhén, 20%
közepesen és 45% súlyosan korlátozott.
A megkérdezettek – más vizsgálatok eredményeihez hasonlóan – általában magas
életminőségről (összesített átlag: 115,14, elérhető pontszám 80%-a; szórás:14,43; mediánnal
számolt érték: 116), számoltak be. A vizsgált háttérváltozók tekintetében szignifikáns
összefüggés mutatkozott az iskolai végzettség, az intézményi elhelyezés, a
mozgásfogyatékosság diagnózisa és az életminőség összesített mutatója között. Ha területi
összesítéseket tekintjük, akkor a résztvevők ugyanolyan magasnak ítélték a Függetlenség,
önállóság faktort, mint a Társadalmi részvétel faktort (83%), és valamivel kevésbé pozitívnak
a Jóllét faktort (78%).
A kérdőív magyar nyelvű verziójának nagyobb mintás kipróbálására még nem került sor, jelen
vizsgálat kiindulópontja lehet ennek. A kérdőív használata növelheti a tudást a
fogyatékossággal élő személyek életminőségéről, az életminőségüket befolyásoló tényezőkről,
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és ennek következtében pozitív változást hozhat a fogyatékossággal élő személyek
életminőségének javításában.
Kulcsszavak: életminőség, mozgásfogyatékosság
1. Életminőség
Az életminőség, mint kifejezés, igen elterjedt fogalom mind a mindennapi szóhasználatban,
mind a szakpolitikai diskurzusokban, mind pedig a tudományos tanulmányokban,
vizsgálatokban. Összetett szóként elemezve az ’élet’ szó az emberi létezést jelenti. A ’minőség’
szó már több jelentést is előhívhat, mint jóllét, siker, boldogság, egészség, elégedettség. A kettőt
összekapcsolva kapjuk az életminőség-koncepciót, mely nem állhat meg egyetlen terület
vizsgálatánál, az élet minden területére ki kell terjednie [1].
A fogyatékossággal élő emberek életminősége különböző okok miatt került a tudományos
érdeklődés körébe. Egyrészt, jelentősen változott annak a megítélése, hogy mi eredményezhet
jobb életminőséget. Míg eleinte ezt a tudományos, orvosi vagy technológiai fejlődéstőlújításoktól-felfedezésektől várták, addig mára ez a felfogás megváltozott: az említett területek
eredményei csak akkor járnak együtt pozitív életminőségbeli változással, ha mindezt egy
környezeti, attitűdbeli változás is kíséri, a kettő egymással összehangban változik [1]. Másrészt
a polgárjogi mozgalmak – és ezen belül a fogyatékossággal kapcsolatos polgárjogi mozgalmak
– alapvető céljaikkal – mint önrendelkezés, egyenlő jogok és egyenlő esélyek,
személyközpontú tervezés – párhuzamosan követelték az életminőség mérését a
fogyatékossággal élő emberek körében, és az egyéni életminőség-mutatók követését.
Harmadrészt az életminőségi mutatókat a szociális és egészségügyi szakpolitikák is használni
kezdték, többek között a szolgáltatások eredményességének mérésére.
Az életminőségnek megkülönböztethetünk objektív és szubjektív oldalait. Az objektív tényezők
külső szemlélő számára is láthatók, mint pl. anyagi javak, képzettség, egészség, biztonság,
táplálkozás, munka stb., és az érintett személy megkérdezése nélkül is vizsgálhatók. A
szubjektív oldalak, az érintett személy által megélt tényezők, külső szemlélő számára nem
biztos, hogy megmutatkoznak, ezért a szubjektív tényezők csakis úgy vizsgálhatók, ha az
érintett személyt megkérdezik.
A szakirodalomban a szubjektív életminőség fogalmának nincsen egységes definíciója,
lényegesen eltérhet, hogy ki mit ért alatta. Egyik felfogás szerint a szubjektív életminőség a
kérdezett személy társadalmi helyzetének szubjektív megítélése és értékelése [5]. Ettől
különböző az a felfogás, amely szerint a szubjektív életminőség a boldogság és az élettel való
elégedettség szinonimája [6]. Szabó szakirodalmi áttekintésre támaszkodva három dimenzió
együttesének ábrázolja az életminőséget: gazdasági dimenzió, egészségi dimenzió, társadalmi
dimenzió-társas kapcsolatok [2].
Ezeknél jóval összetettebb a WHO definíciója, amely szerint: „az életminőség az egyén
észlelete az életben elfoglalt helyzetéről, ahogy azt életterének kultúrája, értékrendszerei,
valamint saját céljai, elvárásai, mintái és kapcsolatai befolyásolják. …Magában foglalja az
egyén fizikai egészségét, pszichés állapotát, függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait,
személyes hitét, valamint a környezet lényeges jelenségeihez fűződő viszonyát” [7, 8].
Az International Association for the Scientific Study of Intellecutal and Developmental
Disabilities (Intellektuális és Fejlődési Fogyatékosság Nemzetközi Tudományos Kutatási
Társasága; továbbiakban IASSID) 2002-ben tette közzé értelmezését az életminőségfogalomról [1]. Eszerint az életminőség holisztikus fogalom, nyolc területet ölel fel: személyes
fejlődés és önmegvalósítás, önrendelkezés, személyközi kapcsolatok, társadalmi beilleszkedés,
jogok, érzelmi jóllét, fizikai jóllét és egészség, anyagi jólét.
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A fogyatékossággal élő, különösen az intellektuális képességzavarral élő személyek bevonása
a vizsgálatokba nehézséget jelent, sokáig életminőségük szubjektív oldalát nem vizsgálták, az
érintettek véleményét saját életminőségükről nem térképezték fel [9].
A sikeres társadalmi befogadás és az életminőség kapcsolatát vizsgálva két – egymással
összefüggő, egymásra ható – kapcsolatot fedezhetünk fel: egyrészt a társadalmi befogadástól a
fogyatékossággal élő személyek életminőségének javulását várják [10, 11, 12], másrészt
sikeresnek csak akkor tekinthetjük a társadalmi befogadást és együttélést, ha a fogyatékossággal
élő személyek életminősége nem mutat eltérést a többségi társadalomhoz képest [1, 2]. Ahhoz
azonban, hogy az életminőség javulását mérni lehessen, illetve, hogy a fogyatékossággal élő
személyek életminőségét össze lehessen hasonlítani a többségi társadalom életminőségével,
szükséges olyan mérőeszközök használata, mely mind a fogyatékossággal élő, mind pedig a
nem fogyatékossággal élő személyek életminőségét mérni tudja.
A fogyatékossággal élő személyek körében végzett életminőség-mérések változatos képet
mutatnak. Egyes vizsgálatok szignifikánsan alacsonyabbnak találták a fogyatékossággal élő
személyek szubjektív életminőségét, mint a nem fogyatékossággal élő személyekét [13], mások
viszont nem találtak különbséget a két csoport szubjektív életminősége között [14]. Megint
mások mérései viszont azt mutatták, hogy akár még magasabb is lehet a szubjektív életminőség
a fogyatékossággal élő személyek csoportjában, mint az átlag populációban [15, 8]. A
változatossághoz nagymértékben hozzájárul az életminőség fogalom sokféle értelmezése is,
hiszen a különböző értelmezések egészen eltérő területek feltárásához és vizsgálatához
vezethetnek.
Magyarországon a fogyatékossággal élő személyek életminőségének vizsgálatára több kutatás
is vállalkozott, bár céljuk és használt eszközeik eltérnek egymástól – és a jelenlegi vizsgálattól
is – így összehasonlításuk lehetősége korlátozott.
2010-ben került sor a WHO rövidített életminőség-mérő eszközének kipróbálására 151 fizikai
fogyatékossággal élő személy körében. Az átlageredmények itt is a középérték feletti
életminőséget jeleztek 5 terület kivételével (általános egészség, mozgási képesség, nemi élet,
közlekedés, fogyatékosság általános hatása). Nemek szerint nem volt eltérés, életkor szerint is
csak a fizikai tárgykörnél találtak szignifikánsan csökkenő értékeket az életkor előrehaladtával.
Az önállóan élő, ellátásra nem szoruló személyek életminősége szignifikánsan jobbnak
bizonyult az ellátásra szoruló személyek életminőségénél. A fogyatékosság hatása befolyásolta
az életminőség dimenzióit [8].
2015–2016 folyamán a Társadalomkutatási Intézet (továbbiakban TÁRKI) által végzett
Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei című empirikus kutatás zajlott
359 fő részvételével [16]. Négy célcsoportban vizsgálódtak: 1) értelmi fogyatékossággal élő, 2)
autista, 3) halmozottan értelmi sérült, 4) pszicho-szociális fogyatékossággal élő felnőtt
személyek körében. A vizsgálat célja kettős volt: egyrészt felmérték a célcsoportok
életminőségét lakhatási típusok szerint (bentlakásos szociális intézményben, lakóotthonokban,
magánháztartásokban), másrészt elemezték a három lakhatási formában élők ellátási költségeit
és a szociális szolgáltatásokra vonatkozó költséghatékonyságot [16]. A kutatás jelen kutatás
szempontjából különösen érdekes, mert a vizsgálat során használt kérdőívet, a jelen vizsgálat
során is használt kérdőív (POS) elméleti keretéből és az ehhez készült különböző kérdőívek
összehasonlító elemzéséből állították össze. Az általuk összeállított és használt kérdőív azonban
sokkal rövidebb, összesen 16 kérdést tartalmazott [17]. Eredményeiket célcsoportonként
ismertetik, itt csak a jelen vizsgálat szempontjából is releváns – az általuk használt
megnevezéseket használva – az értelmi fogyatékos felnőttek és a súlyos halmozott
fogyatékossággal élő felnőttek eredményeire térünk ki. Az értelmi fogyatékos felnőttek
életminősége 0–16 fokú skálán átlagosan 10 pont (a középértéknél magasabb), amiből
legmagasabb életminőségről a lakóotthonokban élő személyek számoltak be (11,5 pont), őket
követték az intézményben élő személyek (10,1 pont), majd utolsó helyen a
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magánháztartásokban élő személyek (8,7 pont). A súlyos és halmozottan fogyatékos emberek
átlagértéke ennél alacsonyabb, 8,3 pont, melyre nem volt hatással az, hogy milyen lakhatási
formában élnek [9,16].
2. IAISSD életminőség-koncepciója
Az IAISSD életminőség-fogalma 2002-ben lett kidolgozva, a későbbiekben még finomításra
került, és 2008-ban publikálták – a ma is érvényben lévő – az általuk definiált életminőség
koncepcionális modelljét [18]. (lásd 1. ábra)
1. ábra: Az életminőség koncepcionális modellje: területek, dimenziók és
indikátorok
Terület
Dimenzió
Példaszerű indikátorok
1. Személyes fejlődés
Iskolai végzettség, személyes
Önállóság
készségek, adaptív viselkedés
2. Önrendelkezés
Választások/döntések, autonómia,
személyes kontroll, személyes
célok
3. Személyközi kapcsolatok
Kapcsolati háló, barátságok, társas
Társadalmi
tevékenységek,
interakciók,
részvétel
kapcsolatok
4. Szociális inklúzió

Közösségi
integráció/részvétel,
közösségi szerepek, támogatások
Emberi jogok (tisztelet, méltóság,
egyenlőség)
Polgári
jogok
(jogképesség,
tisztességes eljárás)
Biztonság, pozitív tapasztalatok,
elégedettség, önértékelés, stressz
hiánya
Egészségi állapot, táplálkozás,
pihenés, szórakozás
Pénzügyi helyzet, munkaerő-piaci
státusz, lakhatási helyzet, anyagi
javak

5. Jogok

Jóllét

6. Érzelmi jóllét
7. Testi jóllét
8. Anyagi jóllét

Forrás: Schalock, Bonham, Verdugo (2008:182.)
3. IAISSD álláspontja az életminőség-mérés alapelveiről
Bár az IAISSD a mérés alapelveit megfogalmazva [1, 17] az intellektuális képességzavarral élő
személyekre koncentrált, alapelveit minden fogyatékossággal élő személyre kiterjeszthetőnek
vélem.
1. Az életminőség mérése ugyanazokat a területek és személyes kapcsolatok mérését
jelenti a fogyatékossággal élő személyek esetében, mint a nem fogyatékossággal élő
személyek esetében.
2. Az életminőség akkor jó, ha az egyén szükségletei ki vannak elégítve, vágyait be tudja
teljesíteni.
3. Bár az életminőségnek objektív és szubjektív tényezői is vannak, de elsősorban azzal
mérhető, ahogyan az egyén érzékeli az életminőségét.
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4. Az életminőség alapját a szükségletek, választások és döntési lehetőségek képezik.
5. Az életminőség mindig többdimenziós, egyéni és környezeti tényezők befolyásolják.
Jelen tanulmány az IASSID életminőség koncepciója és a fentebb ismertetett mérési alapelvek
mentén kialakított Personal Outcomes Scale (POS) életminőség-mérő eszköz magyar nyelvű
változatával (Személyes Életminőség Mutató, továbbiakban SZEM) végzett első vizsgálat
mérési eredményeit kívánja bemutatni.
4. Résztvevők
A vizsgálat korlátját jelenti a viszonylag kisszámú minta, reprezentativitásra nem törekedtünk.
A vizsgálatban 87 mozgásfogyatékossággal élő személy (48% nő – 52% férfi; átlagéletkor:
53,55 év, szórás 20,11; férfiak átlagéletkora: 54,98, szórás:19,62, a nők átlag életkora: 52,02 év,
szórás: 20,75) vett részt, közülük 25 fő (29%) él intellektuális képességzavarral (továbbiakban
IKZ) is. A résztvevők közül 38 fő (44%) intézményben él. A résztvevők toborzásakor
törekedtünk arra, hogy minden életkori övezetből kerüljenek a mintába, hogy iskolai végzettség
szerint minél heterogénebb csoportot kapjunk, illetve, hogy a mozgásfogyatékosság
szempontjából is heterogén képet kaphassunk: eltérő okokból mozgásfogyatékos, és ennek
megfelelően igen eltérő támogatási szükségletű személyek kerültek bevonásra. A
mozgásfogyatékosság okait tekintve a résztvevők között találhatunk cerebrális parézis,
végtaghiány, koponyakárosodás, különböző betegségek (pl. Sclerosis multiplex, Parkinson kór,
genetikai rendelleneség stb.) és agyvérzés miatt mozgásfogyatékossá vált személyt. A
mozgásban való korlátozottságukat tekintve a Gross Motor Classification System (GMFCS)
kategóriáit használva 36% enyhén, 20% közepesen és 45% súlyosan korlátozott.
5. Adatgyűjtés
Az adatgyűjtés három intézményben (1 bentlakásos, 2 nappali ellátás) történt, illetve online
megkeresés révén még három résztvevő csatlakozott.
A vizsgálatban részvételhez minden résztvevő írásos, tájékozott beleegyezését adta. A toborzás
és tájékoztatás során külön figyelmet szenteltünk az IKZ-val élő személyeknek, számukra az
írásos toborzó és tájékoztató, valamint a beleegyező nyilatkozat könnyen érthető változatban
készült. A beleegyező nyilatkozatok aláírása előtt minden résztvevő részt vett egy szóbeli
tájékoztatón is.
Az adatok gyűjtése az intézményen keresztül toborzott résztvevőknél azonos módon történt.
Először az intézmény vezetőségével vettük fel a kapcsolatot, tájékoztattuk őket a vizsgálat
céljáról és menetéről, és írásbeli engedélyt kértünk a vizsgálat lefolytatásához. A toborzó
leveleket az intézmények juttatták el a lehetséges résztvevőkhöz. Ezután miden intézményben
tájékoztatót szerveztünk az érdeklődőknek. A tájékoztatót a résztvevők írásban is megkapták.
Az IKZ-val élő személyek számára mind a toborzó, mind a tájékoztató levél könnyen érthető
változatban készült. Az egyéni résztvevőkkel emailben és telefonon vettük fel a kapcsolatot, a
toborzó és tájékoztató levelet email-ben, a belegyező nyilatkozatokat és a kérdőíveket postán
keresztül kapták meg és küldték vissza.
A kérdőívek kitöltése előtt történt meg a demográfiai adatok felvétele. Minden résztvevő
megadta a nemét, születési évét, fogyatékosságának diagnózisát vagy diagnózisait,
legmagasabb iskolai végzettségét, foglalkoztatottságát, lakhatásának körülményeit,
fogyatékosságának kezdeti idejét. Az adatgyűjtés személyesen történt, így lehetőség volt
felmérni, hogy a résztvevő milyen formában képes önálló válaszadásra (szóban vagy ehhez
eszközös segítségre van szüksége, beszéde érthető-e, vagy szükség van egy őt jól ismerő
személyre, aki a kommunikációban segíti őt). Akiknél a válaszadás nehézségekbe ütközött,
számukra a résztvevő, szükség esetén egy vele foglalkozó szakember vagy egy családtag
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bevonásával alakítottuk ki a válaszadás feltételeit. Ez minden esetben sikerült is, egyetlen
résztvevőt sem kellett elutasítanunk a válaszadás nehézsége miatt.
Az adatgyűjtés önkitöltős kérdőívekkel történt az intellektuális képességzavarral nem érintett
személyek körében. A résztvevőknek lehetőségük volt segítséget kérni a kérdőív kitöltéséhez,
14 személy élt ezzel a lehetőséggel, velük a kérdőív kitöltése interjú formájában zajlott. Az
intellektuális képességzavarral élő személyekkel a kérdőívet interjú formájában vettük fel, az
ajánlásoknak megfelelően [19]. Így összesen 43 kérdőív interjúként lett kitöltve, és 44 esetben
a résztvevők önállóan töltötték ki. Kiemelt szempontként kezeltük, hogy a kérdőívek kitöltését
ne olyan személyek segítsék, akikkel a válaszadó függő viszonyban van, és akik akaratlanul is
befolyásolhatják a válaszokat. Ezért a kérdőívet interjú formájában minden esetben az
adatgyűjtést végző személy vette fel. A válaszadás feltételeit minden esetben sikerült úgy
kialakítani, hogy a résztvevő önálló válaszadásra képes volt, és nem volt szükséges harmadik –
a kommunikációban segítő – személy bevonása.
6. Mérőeszközök
A POS magyar nyelvű változata (SZEM) 2014-ben készült el a Kézenfogva Alapítvány
gondozásában, próbaméréseket a magyar nyelvű változat validálásához végeztek, nagyobb
mintás kipróbálására azonban jelen vizsgálatot megelőzően nem került sor.
A SZEM az egyén életminőségét méri fel a már fentebb említett 8 kulcsterületen, területenként
6 specifikus indikátorral. A kérdésekre 1-től 3-ig adható pontszám, ahol az 1 a ritkán vagy soha,
a 2 az alkalmanként, a 3 a gyakran kategóriákat jelenti. A magasabb pontszám magasabb
életminőséget jelez. Elemzéskor a válaszokat három faktor szerint csoportosítjuk: a
Függetlenség és önállóság faktorba kerülnek a Személyes fejlődés és az Önrendelkezés
területek, a Társadalmi részvétel faktorba a Személyközi kapcsolat, a Szociális inklúzió és a
Jogok területek, A Jóllét faktorba az Érzelmi jóllét, a Fizikai jóllét és az Anyagi jóllét területek
válaszai. A három faktor összesített eredménye adja ki Életminőség Indexet (továbbiakban ÉI)
[14].
Bár a vizsgálat során sok szempontból igyekeztünk górcső alá venni az életminőség aspektusait,
jelen tanulmány elsősorban a demográfiai háttérváltozók és az életminőség összefüggéseit
vizsgálja.
7. Eredmények
Az adatok rögzítése és statisztikai feldolgozása IBM SPSS 25 versióval történt.
A kiosztott 94 kérdőívből 87-et kaptunk vissza kitöltve, négy esetben az adatok hiányosak
voltak, pótláskérésünket a résztvevők minden esetben teljesítették.
Összességében elmondható, hogy a pozitív válaszok dominanciája volt jellemző, minden
területen a közepesnél (12) magasabb átlagértékeket kaptunk.
8. Életminőség alakulása nemek szerint
Először nemek szerint vizsgáltuk meg az életminőség területeit, faktorait és összesített
mutatóját, az Életminőség indexet. Arra voltunk kíváncsiak, hogy van-e eltérés a nők és a
férfiak életminőségének szubjektív megélésében és az ennek megfelelő válaszadásban, illetve
amennyiben van, ez az eltérés statisztikailag jelentős-e.
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1. táblázat: Az életminőség alakulása nemek szerint
Nők (N=42 fő)
Férfiak (N=45 fő)
átlag
szórás
átlag
szórás
1.
FÜGGETLENSÉG, 30,36
4,77
28,56
4,08
ÖNÁLLÓSÁG faktor
1.1 Személyes fejlődés
14,48
2,75
13,52
2,67
1.2 Önrendelkezés
15,88
2,62
15,04
2,38
2.
TÁRSADALMI
44,95
6,5
43,71
5,84
RÉSZVÉTEL faktor
2.1
Személyközi 15,76
2,81
15,09
2,54
kapcsolatok
2.2 Szociális inklúzió
13,95
2,34
14,02
2,47
2.3 Jogok
15,24
2,61
14,6
2,18
3.
JÓLLÉT faktor
42,74
5,19
40,07
5,79
3.1 Érzelmi jóllét
14,95
2,07
14,33
2,65
3.2 Fizikai jóllét
14,02
1,98
13,24
2,07
3.3 Anyagi jóllét
13,76
2,95
12,44
3,27
ÉLETMINŐSÉG
index 118,05
14,85
112,42
13,64
(ÉI)
Az életminőség nemek szerinti vizsgálatánál szembeötlő, hogy a nők – egyetlen terület, a
Szociális inklúzió kivételével – általában magasabbnak ítélik az életminőségüket. Ha faktorok
és az Életminőség index alapján nézzük, akkor minden esetben a nők jelöltek magasabb
életminőséget. A nők az Önrendelkezés területén ítélték legmagasabbnak és az Anyagi jóllét
területén a legalacsonyabbnak, a férfiak a Személyközi kapcsolatok területén a legmagasabbnak
és szintén az Anyagi jóllét területén a legalacsonyabbnak életminőségüket.
A szignifikancia vizsgálathoz Mann-Withney próbát alkalmaztunk.

2. táblázat: Mann-Whitney próba eredményei nemek szerint
Rangátlagok
SZEM skálák

U-stat.
Nők

1.
FÜGGETLENSÉG
ÖNÁLLÓSÁG faktor
1.1.Személyes fejlődés
1.2.Önrendelkezés
2.
TÁRSADALMI
RÉSZVÉTEL faktor
2.1. Személyes kapcsolatok
2.2. Szociális inklúzió
2.3. Jogok
3. JÓLLÉT faktor
3.1. Érzelmi jóllét

Férfiak

pérték

50,76

37,69

661,000

,015

49,31
50,20

39,04
38,21

722,000
684,500

,056
,025

47,52

40,71

797,000

,208

48,92
43,25
48,24
49,62
46,45

39,41
44,70
40,04
38,76
41,71

738,500
913,500
767,000
709,000
842,000

,074
,786
,127
,044
,377
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3.2. Fizikai jóllét
3.3. Anyagi jóllét
ÉLETMINŐSÉG
(ÉI)

Index

48,70
49,33

39,61
39,02

747,500
721,000

,090
,056

49,56

38,81

711,500

,047

A táblázatból látszik, hogy az értékek vizsgálatánál már felfedezhető különbség statisztikailag
is releváns. Tendenciaszerűen nagyobb értéket értek el (p<0,1) a Személyes fejlődés, Fizikai
jóllét és az Anyagi jóllét területeken. A különbség szignifikáns (p<0,05) az Önrendelkezés
területén, a Függetlenség, Önállóság és a Jóllét faktorokban, valamint az Életminőség indexben
is.
9. Életminőség alakulása korcsoport szerint
A következő változó, ami szerint csoportokba rendeztük a résztvevőket az életkor volt. Három
csoportot alkottunk: 1) 18–40 évesek, 2) 41–65 évesek, 3) 65 évesnél idősebbek.
3. táblázat: Az életminőség alakulása korcsoport szerint
18-40 évesek (N=24 41-65 évesek (N=32
65 évesnél
fő)
fő fő)
idősebbek
(N=31 fő)
átlag
szórás
átlag
szórás
átlag
szórás
1.
FÜGGETLENSÉG, 31,38
3,84
28,28
4,22
29,1
4,85
ÖNÁLLÓSÁG faktor
1.1 Személyes fejlődés
15,29
2,05
13,28
2,58
13,68 3,06
1.2 Önrendelkezés
16,08
2,22
15,00
2,53
15,42 2,71
2.
TÁRSADALMI
46,25
4,63
43,06
5,7
44,1
7,36
RÉSZVÉTEL faktor
2.1
Személyközi 16,54
2,17
14,66
2,7
15,32 2.8
kapcsolatok
2.2 Szociális inklúzió
14,21
1,64
14,13
2,37
13,68 2.9
2.3 Jogok
15,50
2,06
14,28
2,17
15,1
2.77
3.
JÓLLÉT faktor
44,21
4,65
39
4,56
41,58 6,37
3.1 Érzelmi jóllét
14,96
2,29
14,38
2,45
14,65 2,47
3.2 Fizikai jóllét
14,29
1,68
13,06
1,74
13,68 2,47
3.3 Anyagi jóllét
14,96
2,42
11,56
3,07
13,19 3,06
Életminőség index (ÉI)
121,83
11,72
110,34
12,08
114,90 16,19
A három csoport Életminőség indexét tekintve legmagasabb értéket a legfiatalabb korosztály
(18–40 éves, ÉI:121,83) ért el, után következik a legidősebb korosztály (65 évnél idősebbek ÉI:
114,9), és legalacsonyabb értéket a középső (41-65 éves, ÉI: 110,34) korosztály ért el.
Hogy megtudjuk van-e szignifikáns összefüggés az életkor és az életminőség területei, faktorai
és indexe között, a Kruskal-Wallis próbát végeztük el.
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4. táblázat: Kruskal-Wallis próba: életkori csoportok és életminőség
Rangátlagok
SZEM skálák
1. FÜGGETLENSÉG
ÖNÁLLÓSÁG faktor
1.1.Személyes fejlődés
1.2.Önrendelkezés
2.
TÁRSADALMI
RÉSZVÉTEL faktor
2.1.
Személyes
kapcsolatok
2.2. Szociális inklúzió
2.3. Jogok

18-40
évesek

41-65
évesek

65 felett

Khínégyzet
stat.

p-érték

55,75

36,16

43,00

8,387

,015

56,13
50,29

36,72
38,97

42,13
44,32

8,529
2,855

,014
,240

51,04

37,08

45,69

4,428

,109

55,94

35,91

43,11

8,990

,011

45,60
49,71

44,81
36,94

41,92
46,87

,349
4,215

,840
,122

3. JÓLLÉT faktor

56,88

32,88

45,52

12,618

,002

3.1. Érzelmi jóllét
3.2. Fizikai jóllét
3.3. Anyagi jóllét
ÉLETMINŐSÉG
index

47,83
52,75
59,06

41,41
37,30
32,00

43,71
44,15
44,73

,912
5,248
15,965

,634
,073
,000

56,15

34,28

44,63

10,324

,006

Az életkor – p<0,05 szignifikancia szint mellett – a Személyes fejlődés, Személyes kapcsolatok
területen, a Függetlenség/Önállóság, Jóllét, faktorokkal és Életminőség indexszel is
szignifikáns összefüggést mutat.
Ebben az esetben utótesztet is vettünk fel, hogy kiderüljenek a csoportok közötti egyéni
szignifikáns eltérések (Dunn-Bonnferonni utóteszt). Ez alapján az az eredmény született, hogy
a 18–40 évesek és a 41–65 évesek között áll fenn a szignifikáns különbség minden felsorolt
skála esetében. Tehát a fiatalabb (18–40 éves) korosztály számol be nagyobb életminőségről a
41–65 évesekhez képest. Az idősebb korosztály eredményeit összevetve a két fiatalabb
korosztállyal nem találtunk jelentős eltérést.
10. Az életminőség alakulása az iskolai végzettség függvényében
Bár a résztvevőktől a demográfiai adatok felvételénél kértük a legmagasabb iskolai
végzettséget, eredetileg nem terveztük az életminőséget elemezni ebben a tekintetben. A
foglalkoztatottság hatását szerettük volna vizsgálni az életminőségre és a végzettség és
foglalkoztatottság összefüggéseit szerettük volna feltárni. Azonban a válaszadók között annyira
csekély számban fordultak elő rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottak, hogy ezt a
vizsgálatot nem tudtuk elvégezni. Az adatok összesítésekor azonban kiderült, az iskolai
végzettség hatását az életminőségre tudjuk vizsgálni, így ezt a vizsgálatot elvégeztük.
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5. táblázat: Iskolai végzettség hatása az életminőségre
Alapfokú, vagy
Középfokú
Felsőfokú
annál alacsonyabb
végzettség (29 fő)
végzettség (25
végzettség (33 fő)
fő)
átlag
szórás
átlag
szórás
átlag
szórás
1.
FÜGGETLENSÉG, 28,18
5,34
29,31
3,95
31,20 3,27
ÖNÁLLÓSÁG faktor
1.1 Személyes fejlődés
13,24
3,1
13,90
2,45
15,04 2,24
1.2 Önrendelkezés
14,94
2,98
15,41
2,50
16,16 1,68
2.
TÁRSADALMI
44,18
5,59
42,10
6,66
47,04 5,39
RÉSZVÉTEL faktor
2.1
Személyközi 15,45
2,63
14,62
3
16,28 2.09
kapcsolatok
2.2 Szociális inklúzió
14,30
2,26
13,24
2,64
14,44 2,14
2.3 Jogok
14,42
2,00
14,24
2,61
16,32 2.12
3.
JÓLLÉT faktor
40,97
6,11
40,76
4,90
42,56 5,83
3.1 Érzelmi jóllét
14,82
2,38
14,48
2,18
14,56 2,72
3.2 Fizikai jóllét
13,36
1,97
14,00
1,67
13,52 2,54
3.3 Anyagi jóllét
12,73
3,62
12,52
2,86
14,48 2,47
ÉLETMINŐSÉG index
113,39
15,48
112,17
13,45
120,88 12,91
Ha területenként nézzük, hogy mely területet ítélték a legmagasabbnak és a legalacsonyabbnak,
azt láthatjuk az alapfokú és a középfokú végzettséggel rendelkező személyek ugyanazt a két
területet jelölték: legmagasabbnak az Önrendelkezés, míg legalacsonyabbnak az Anyagi jóllét
kategóriában ítélték életminőségüket. Ettől eltérő azonban a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők véleménye: ők legmagasabbnak a Jogok gyakorlását, míg legalacsonyabbnak a
Fizikai jóllétüket találták.
A szignifikáns eltérések vizsgálatához ismét a Kruskal-Wallis próbát végeztük el.
6. táblázat: Kruskal-Wallis próba: iskolai végzettség csoportok és életminőség
Rangátlagok
SZEM skálák

Khínégyzet
stat.

p-érték

Alapfokú

Középfo
-kú

Felsőfok
ú

38,36

42,00

53,76

5,597

,061

38,20
40,83

42,21
43,36

53,74
48,92

5,719
1,535

,057
,464

41,86

36,07

56,02

8,798

,012

44,20

37,33

51,48

4,367

,113

46,95
37,67

35,95
37,66

49,44
59,72

4,672
13,873

,097
,001

3. JÓLLÉT

43,17

40,28

49,42

1,827

,401

3.1. Érzelmi jóllét

46,33

41,52

43,80

,575

,750

1. FÜGGETLENSÉG
ÖNÁLLÓSÁG
1.1.Személyes fejlődés
1.2.Önrendelkezés
2.
TÁRSADALMI
RÉSZVÉTEL
2.1.
Személyes
kapcsolatok
2.2. Szociális inklúzió
2.3. Jogok
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3.2. Fizikai jóllét
3.3. Anyagi jóllét

40,71
42,21

48,78
36,02

42,80
55,62

1,689
8,449

,430
,015

ÉLETMINŐSÉG

41,62

38,19

53,88

5,662

,059

Az iskolai végzettség hatása a Társadalmi részvétel faktor, és a Jogok illetve Anyagi jóllét
területek esetében volt szignifikáns. Az utótesztből (Dunn-Bonferroni páronkénti
összehasonlítás) az derül ki továbbá, hogy a különbség az alábbi csoportok között szignifikáns
(minden esetben a magasabb végzettségű csoport jelzett magasabb életminőséget):
1. Társadalmi részvétel: Középfokú és Felsőfokú
2. Jogok: Alapfokú és Felsőfokú, illetve Középfokú és Felsőfokú
3. Anyagi jóllét: Középfokú és Felsőfokú csoportok
Tendenciaszerű különbségeket is találtunk (p<0,1): a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
tendenciaszerűen nagyobb mértékű Függetlenségről/Önállóságról, Személyes fejlődésről,
Szociális inklúzióról számolnak be, és ennek megfelelően Életminőségről indexük is –
tendenciaszerűen – magasabb.
11. Az intézményi ellátás hatása
Megvizsgáltuk az intézményben lakás életminőségre gyakorolt hatását is. A vizsgálatban
résztvevők között ebből a szempontból csak kétféle kategória felállítására volt lehetőségünk:
intézményben él – nem intézményben él. Fontos megjegyezni, hogy az intézményben élés
nagylétszámú bentlakásos szociális intézményt, illetve két esetben állami gondozásban lévő
(még középfokú tanulmányikat folytató), de az oktatási intézmény kollégiumában lakást jelent,
és egyetlen esetben sem lakóotthoni ellátást. A nem intézményben élők között vizsgáltuk, hogy
családjával, házastársával/párjával, egyedül esetleg egyéb családtagjaival él-e a résztvevő, de a
kisszámú minta miatt nem volt értelme további csoportokra bontani az egyébként is kis
elemszámú csoportokat.
7. táblázat: Intézményi ellátás hatása az életminőségre
Intézményben élők
Nem intézményben élők
(N=38 fő)
(N=49 fő)
átlag
szórás
átlag
szórás
1. FÜGGETLENSÉG,
27,00
4,35
31,31
3,64
ÖNÁLLÓSÁG faktor
1.1 Személyes fejlődés
12,34
2,69
15,24
2,02
1.2 Önrendelkezés
14,66
2,89
16,06
2,02
2. TÁRSADALMI
40,74
6,53
47,08
4,16
RÉSZVÉTEL faktor
2.1
Személyközi 14,03
2,92
16,49
1,89
kapcsolatok
2.2 Szociális inklúzió
13,76
2,80
14,16
2,03
2.3 Jogok
1,83
16,43
1,54
3.
JÓLLÉT faktor
38,47
5,16
43,59
4,97
3.1 Érzelmi jóllét
14,55
2,46
14,69
2,37
3.2 Fizikai jóllét
13,05
1,69
14,06
2,21
3.3 Anyagi jóllét
10,82
2,80
14,84
2,19
ÉLETMINŐSÉG index 106,26
13,32
122,02
11,22
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Területenként, faktoronként és összeségében is ebben a felosztásban mutatkozik a legnagyobb
eltérés a csoportok között. Az intézményben élők az Önrendelkezés területén (14,66) ítélték
legjobbnak életminőségüket, és legalacsonyabbnak az Anyagi jóllét (10,82) területen. Ebben az
egy felosztásban találtunk csak az átlagok között középértéknél (12) alacsonyabb értéket, az
intézményben élők Anyagi jólléténél. A nem intézményben élők a Személyközi kapcsolatukat
helyezték a legmagasabbra (16, 49 pont, ami a maximum érték 91,61%-a), míg
legalacsonyabbra a Fizikai jóllétüket (14,06 pont).
Ezek után itt is elvégeztük a Mann-Whitney próbát a szignifikancia vizsgálathoz, melyet a 8.
táblázat mutat be.
8. táblázat: Mann-Whitney próba az intézményi ellátás és életminőség
vizsgálatára
Rangátlagok
SZEM skálák

1.
FÜGGETLENSÉG
ÖNÁLLÓSÁG
1.1.Személyes fejlődés
1.2.Önrendelkezés
2.
TÁRSADALMI
RÉSZVÉTEL
2.1. Személyes kapcsolatok
2.2. Szociális inklúzió
2.3. Jogok
3. JÓLLÉT
3.1. Érzelmi jóllét
3.2. Fizikai jóllét
3.3. Anyagi jóllét
ÉLETMINŐSÉG

U-stat.

p-érték

Nem
intézményben
élők

Intézményben
élők

55,53

29,13

366,000

,000

55,65
49,49

28,97
36,92

360,000
662,000

,000
,019

55,54

29,12

365,500

,000

53,86
44,97
59,95
53,65
44,64
49,56
58,14
56,42

31,29
42,75
23,43
31,55
43,17
36,83
25,76
27,99

448,000
883,500
149,500
458,000
899,500
658,500
238,000
322,500

,000
,681
,000
,000
,785
,018
,000
,000

Az intézmény változó hatása egyértelmű az életminőség változók tekintetében. A Szociális
inklúzió és Érzelmi jóllét kivételével minden változó esetén szignifikáns a különbség (p<0,05);
a nem intézményben élők magasabb életminőségről számolnak be.
Ezek az eredmények ellentmondanak a 2015–16-os Tárki vizsgálat eredményeinek [9, 16], ahol
is azt találták az intellektuális képességzavarral élő személyek esetében (akiknek más
fogyatékosságuk nincsen), és a súlyos-halmozott fogyatékossággal élő személyek esetében is
(azok az értelmi fogyatékossággal élő személyek kerültek ebbe a kategóriába, akiknek legalább
egy másik fogyatékosságuk is van), hogy az intézményben élők magasabb életminőségről
számoltak be, mint a nem intézményben élők. A különbséget egyrészt magyarázhatja a
kisszámú és nem reprezentatív mintánk, illetve a célcsoportban való eltérés. Másrészt, bár a
TÁRKI felmérés is törekedett a megkérdezettek közvetlen válaszadásának feltérképezésére,
esetükben ez nem minden esetben volt lehetséges. A súlyos-halmozott fogyatékossággal élő
személyek esetében egy – a személyt jól ismerő – helyettes válaszadó válaszolt a kliensi
kérdőívekre. Más esetekben pedig a válaszadó felkérhetett egy „tolmácsot”, aki segítette a
válaszadásban. A mi vizsgálatunkba bekerült intellektuális képességzavarral élő személyek
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mindegyike az ő súlyos-halmozott fogyatékossággal élő személy kategóriájuknak felel meg
(mindegyik személy mozgásfogyatékos is). A vizsgálat tervezésekor kizártuk a helyettes
válaszadói lehetőséget, így a vizsgálatba csak azokat a résztvevőket vontunk be, akik az önálló
válaszadásra valamilyen formában és szinten képesek. Minden esetben arra törekedtünk, hogy
a résztvevővel közvetlen kapcsolatba kerüljünk, az ő válaszaira vagyunk kíváncsiak, melyet
minden esetben hangsúlyoztunk is. Bár minden résztvevőnek felajánlottuk a „tolmács”
lehetőségét, ők ezt egyetlen esetben sem kérték, és az adatgyűjtést végző személy sem érezte
szükségét. A két eredmény tehát csak részben hasonlítható össze: egyrészt a minta eltérő
nagysága és összetétele miatt; másrészt a válaszadás módja miatt.
12. Összefoglalás
Tanulmányunkban az IAISSD által közzétett életminőség koncepcionális modelljén alapuló
[18] kérdőív magyar nyelvű változata kipróbálásának eredményeit mutattuk be a demográfiai
változók tükrében mozgásfogyatékossággal élő felnőttek körében. Összességében elmondható,
hogy a vizsgálatban résztvevő 87 mozgásfogyatékossággal élő személy magas életminőségről
számolt be.
A háttérváltozók közül elemeztük a nem, az iskolai végzettség, az életkor és az intézményben
lakás hatását az életminőség területeire, faktoraira és az Életminőség indexre. A nemek közötti
összehasonlításnál kiderült, hogy a nők szignifikánsan magasabbnak ítélik életminőségüket az
Önrendelkezés területén, a Függetlenség, Önállóság és a Jóllét faktorokban, valamint az
Életminőség indexben. Életkor tekintetében szignifikáns eltérést találtunk a fiatal (18–40 éves)
és a középkorú (41–65 éves) korosztály között a Személyes fejlődés, Személyes kapcsolatok
területen, a Függetlenség/Önállóság, Jóllét, faktorokban és az Életminőség indexben. A
fiatalabb korosztály számolt be magasabb életminőségről. A 65 évesnél idősebb és a fiatalabb
korosztályok összehasonlításakor statisztikailag releváns eltérést nem találtunk. Az iskolai
végzettség egy faktorral és két területtel mutatott szignifikáns összefüggést: Társadalmi
részvétel faktor, Jogok, és Anyagi jóllét területek. Minden esetben a magasabb iskolai
végzettséggel rendelkezők számoltak be magasabb életminőségről. Maestro-Gonzalez és
munkatársai (2018) 75 mozgásfogyatékossággal élő személy bevonásával készítették el a POS
spanyol verziójának vizsgálatát [20]. Az ő elemzésükben szintén találtak szignifikáns
összefüggést az iskolai végzettség és az életminőség egyes területei között, ám ők más
területeken: Személyes fejlődés és Önrendelkezés területeken.
Az intézményi változó hatását vizsgálva erős negatív összefügést találtunk az intézményben
élés és az életminőség megítélése között. Mindezt magyarázhatja, hogy az intézményben élők
vélhetően súlyosabb fogyatékossággal, ennek megfelelően több akadályozottsággal és
magasabb támogatási szükséglettel rendelkeznek, szociális kapcsolataik beszűkülnek,
munkahellyel csak ritkán rendelkeznek, és anyagi jóllétük is korlátozottabb. A jövőben további
vizsgálatok tárgya lehet, hogy ebben az eredményben valóban az intézményben élés-e az
életminőséget erősen befolyásoló tényező, vagy pedig az egyéb változók hatása. Szintén
további vizsgálatok dönthetik el, hogy a TÁRKI felméréssel ellentétes eredményünket az eltérő
válaszadási mód (a valóban önálló válaszadás, esetünkben a válaszadásban egyetlen esetben
sem vett részt olyan személy, akivel a válaszadó függő helyzetben van, aki válaszait akaratlanul
is befolyásolhatja) magyarázza ezt az eredményt, az eltérő minta, vagy esetleg más körülmény.
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Absztrakt
A magyar rendőrség a rendszerváltás idején nem maradhatott tovább a kommunista állam
erőszakszervezeteként funkcionáló fegyveres testület, és nem vállhatott a mindenkori kormány
akaratának végrehajtójává. Sokkalta jobban került 1989-90 után reflektorfénybe, mint
korábban. Magasabb társadalmi elvárások elé kellett néznie. Mindezt nehezítette a
bűncselekmények számának rohamos emelkedése, a büntetőpolitika folyamatos változása, az
addigi társszervek és partnerek átalakulása, feloszlása. A megnyíló nyugati határok kedveztek
a szervezet piacgazdasági mintázatú és szemléletű modernizációs, fejlődési törekvésének. Mint
ahogyan a piac változik, úgy a vállalkozásoknak is változniuk kell. A menedzsercégek egyik fő
feladata ezen változások során a vállalkozás átsegítése az eléjük gördülő akadályokon. Ezt
ismerte fel az „Antall-kormány”, amikor Horváth Balázs egykori belügyminiszter fontos
lépéseket tett a rendőrség teljes megreformálása irányába és meghívta a rendőség átvilágítására
a TC Team Consult nevű piackutató céget. Bizton számolt vele mindenki, hogy az újonnan
megalakuló koalíciós kormány szakít az eddigi rendőrségi modellel, és a névleges
átszervezéstől a decentralizálás útjára lépve lokális alapokra szervezi a rendőrséget, így
beindulhat a folyamat, amelyet a szervezet decentralizációja kapcsán kezdetben
prognosztizáltak. A választások győzteseként a Magyar Demokrata Fórum a decentralizálás
elve mellett állt, azonban az 1990-ben készült kormányprogramban más jellegű irányítási
modell bevezetéséről tesznek említést, miszerint nem kívánnak önkormányzati rendőrséget
létrehozni, az akkori bűnügyi helyzet ellen egységes fellépéssel kívántak fellépni. Később
Boross Péter belügyminiszter kemény férfias hierarchikus rendszerként jellemzi az általa
vízionált rendőrséget. A rendőrségi vezetés és az önkormányzatok is felismerték a változás
szükségességét, azonban a hatalmon lévő kormányzat mégiscsak szükségesnek tartotta a
rendőrség centrális, nagy erejű bevethetőségének (karhatalmista szerepkörének) megtartását,
így a rendőrség decentralizálása, depolitizálása és demilitarizálása végül nem valósult meg.
Kulcsszavak: rendőrség, decentralizálás, depolitizálás, demilitarizálás, modernizáció
1. Bevezetés
A rendszerváltást követő időszak rendészettudományt művelőinek kutatásai és a
megállapításaik kapcsán kiszemelt célok, pontosabban a hozzá vezető utak, mint a rendőrség
depolitizálása, decentralizálása és demilitarizálása a rendőrség teljes megreformálásáig
tagadhatatlanul aktualitást fognak élvezni. Vajon miért lenne érdeke a rendőrségnek, mint
végrehajtó közigazgatási szervnek a jogszabályokat megalkotó mindenkori politikai
hatalomtól, ezáltal a saját tevékenységére jogkört kínáló alanytól való elfordulás? Hogyan is
kapcsolódik ehhez a rendőrség szervezetének irányítására tett centrális kifejezés, és végül miért
emlegetik oly sűrűn a hierarchiát? A továbbiakban ezen, a rendőrség reformját elősegítő hármas
irányt megragadván kívánom személyes gyakorlati tapasztalataimon keresztül bemutatni a
rendszerváltás óta modernizálódott rendőrség jelenlegi állapotát.
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2. A rendőrség depolitizálása
A politika és a rendészet kapcsolatát kutatván számos remek elemzés áll rendelkezésre,
gondolhatunk például akár Szikinger István, akár Finszter Géza és további számos
rendészettudományt kutató műveire. Finszter Géza szerint „a rendészet a modern államban az
a közigazgatási tevékenység, amelynek társadalmi rendeltetése a jogellenes emberi
magatartásokból keletkező veszélyek elhárítása… A rendészeti igazgatás a szándékos és a
gondatlan jogsértésekből keletkező veszélyek megelőzésére, megszakítására és elhárítására
alkalmas hatósági intézkedéseket magában foglaló végrehajtó-rendelkező tevékenység…”[1]
Kmetty Károly szerint a rendészeti igazgatás a közigazgatásnak azon ága, amelyik a jogellenes
emberi magatartásokból keletkező veszélyeket a legitim fizikai erőszak birtokában hárítja el. A
rendészet hivatása „…olyan veszélyektől, károsító sértésektől megóvni a társadalmat, amely
veszélyek fékevesztett emberi akaratból származhatnak”.[2] Más megfogalmazásban pedig: „a
közigazgatás: Részben a politika közegéből származó, részben a politika által motivált,
közcélok, közfeladatok, közszolgáltatások megvalósítására irányuló, végrehajtó, rendelkező,
szervező és szolgáltató tevékenység.”[3]
Legyen szó egyfajta a Concha Győző által már 1901-ben kifejtett őrködő mechanizmusról, vagy
a Finszter Géza által képviselt közbiztonság mint termék előállításáról, mára mindenképpen
szolgáltatásról beszélünk, amely útján egy társadalmi szükségletet elégítenek ki a rendészeti
szervek. Elsődlegesen a rendőrség, és mint közigazgatás a közjog által szabályozott hatósági
tevékenység, amelynek egésze a jog uralma alatt áll, ezért nincs kiszolgáltatva az irányító
posztokat betöltő személyeknek, azonban védtelenül alávetett a mindenkori politikai
irányzatnak annak leghatalmasabb eszközével, a jogalkotással. Az Európai Rendőri Charta,
mely az Európa Tanács 690/1979. sz. határozata szellemében fogalmazódott meg, világosan
kimondja, hogy a rendőrség a társadalom számára közszolgálati funkciókat lát el, célja, hogy
minden állampolgár számára garantálja a törvény adta jogok és szabadság békés gyakorlását.
Ezért biztosítandó: „a) a rendőri intézkedések politikamentessége; b) a rendőri szolgálat minden
szempontból való demilitarizálása; …”[4] Lehetne még sorolni a Charta ajánlásait azonban
kiragadtam rögtön az első két szempontot, amelyek az Európai Unió által is modern rendőrség
megalkotásához feltétlenül szükséges. Mint ahogyan Szikinger István rendőrállam eljöveteléről
beszélt 1997-ben a Magyar Narancs c. lapnak, úgy azt gondolom, hogy itt az idő arról a
folyamat tényleges megindításáról is beszélni, ami már negyedévszázada mindjobban sürgette
a rendőrséget az elvárt társadalmi igények, és ezáltal a XXI. században tényleges szolgáltatást
nyújtó közigazgatósági hatóságként értékelt rendészeti szerv létrehozását. Ehhez szükséges a
rendőrség politikától, katonai jellegtől és az erős centralizáltságtól való megfosztása.
A mai magyar rendőrség továbbra is hordozza magán a szocialista évekből ráragadt prominens
parancsuralmi, hierarchikus jegyeket. Bár a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 2. §
(3) bekezdése szerint; „A rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár
el.”, ugyanakkor a belügyminiszter utasítási jogkört gyakorol a rendőrség irányába, és mint a
hatalmon lévő kormány tagja aligha tenne a kormány álláspontjával, uralkodó konszenzuson
alapuló nézettel ellentétes utasítást. Mindezek mellett, mint a tárca vezetőjétől minden
országgyűlési képviselő jogosult interpelláció vagy kérdés formájában hozzá fordulni egy-egy
a rendőrséggel kapcsolatos kérdésben, legyen szó akár egyes intézkedésekről, tevékenységről.
Az már valóban más kérdés, hogy mindezt egy politikai vezetéstől elszigeteltebb, a mindenkori
államhatalomtól függetlenített módon kevésbé centralizált, a társadalom felé nyíltabb és
parancsuralmi jelzőktől mentesebb szervezet hatékonyabban művelné-e.
A választ Bibó István már ugyancsak megjósolta korábban; „A közigazgatás eredményessége
érdekében nem a végrehajtó hatalmat kell erősíteni, hanem a politikai behatást csökkenteni a
szakszerű igazgatással szemben”[5] Ezzel szemben „Magyarországon 1949 óta a centralizált,
katonai elvekre épülő, a civil közigazgatástól elkülönülő államrendőrségi modell működik.”[6]
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A Magyar Köztársaság 1989. októberi úgynevezett „Köztársasági Alkotmánya” még ismerte és
használta a rendészet kifejezést, ugyanakkor a szabályozásból következően a fegyveres szervek
(honvédség, rendőrség) működése hierarchikus rendben, centralizált felépítéssel, hivatásos
szolgálati jogviszonyban, katonai elvek szerint volt meghatározva. Az új Alaptörvény a 46.
cikkben már külön nevesíti a rendőrséget és a nemzetbiztonsági szolgálatokat, azonban nem
kiszakítva ezzel a mindenkori politikai hatalom monopóliumából a rendészet általi legitim
fizikai kényszer lehetőségét. Kicsit játszva a szavakkal sajnálatosan így is korrektnek minősül
a monopólium birtoklása.
A rendőrség politikától való elzárkózása többes kérdést vet fel bennem, miszerint mindkét
oldalról meg kell vizsgálni a következőket; Vajon csupán a politika mozgatja a rendőrséget,
mint egyfajta bábjátékot, vagy a rendőrség még asszisztál is ebben, esetleg saját politikát
folytat, és ha igen azzal árt-e? Annyi bizonyos, hogy egy-egy kormány, hatalomra jutásával,
döntéshozatali többséggel képes megreformálni a szervezetet (pontosabban elindítani a
folyamatot), az egyébként is gyakori vezetői gárda cserét véghezvinni, ezáltal érdekelt belső
intézkedéseket teremteni. Az is bizonyos, hogy mint ahogyan a rendőrség újdonságként került
a politika harcok hadszínterére 1989 októberében az úgynevezett taxisblokád alkalmával, majd
ezt követően az úgynevezett őrspolitikával, azóta is egy ütőkártyát képvisel választások során.
Másik oldalról Szikinger István fedi fel tanulmányában David H. Bayley, Oxfordi Egyetem
professzorának, a rendőrség befolyásoló szerepét a politikára, amelyet hat pontban fogalmazott
meg az alábbiak szerint: „Először: döntéseivel meghatározhatja egyes személyek részvételét
illetve eltávolítását a politikai életből. Ennek eszköze lehet az őrizetbe vétel, a kitiltás, száműzés
stb. Ide sorolja a büntetőjogi eszköztár politikai célú alkalmazását is. Másodszor: a rendőrség
bizonyos esetekben közvetlenül befolyásolhatja egyes politikai események, folyamatok konkrét
alakulását. A választások lebonyolításába való bevonása ma már ritkább. De a politikai
gyűlések, felvonulások engedélyezése és biztosítása terén még mindig igen széles az
események kimenetelét alakítani tudó rendőri hatáskör. Harmadszor: a kormányok elleni
felkelések, forradalmi megmozdulások idején a rendőrség nagy hatással lehet a hatalom
kérdésének eldöntésére annak alapján, hogy melyik oldalra áll. Negyedszer: a titkosrendőri
tevékenység is politikai mozgásokat segíthet, illetve akadályozhat. Ötödször: a rendőrség
képviselői révén nyílt politikai részvétellel is törekedhet érdekei érvényesítésére a kormánynál.
Hatodszor: a rendőrség jogalkalmazói gyakorlatának formálásával is visszahat a politikára,
elsősorban azzal, hogy a neki nem tetsző törvényeket kevésbé hajtja végre, vagy éppen
ellenkezőleg: túlbuzgósági akcióval kelti fel a lakosság haragját az általa kifogásolt
jogintézmény iránt…”[7] Képes-e a politika magához vonzani, a hatalom maga mellé állítani eltaszítani akár béremeléssel, juttatásokkal, vagy a nyugdíjazások reformjával a szervezetet?
Avagy képes-e a politika a rendőrség megreformálásával kampányolva befolyásolni a
választókat? Bizony képes! Úgy gondolom, hogy a szocializmusban „állambiztonsági célra”
eszközként felhasznált militáris jegyeket hordozó és a rendszer által úgy is kezelt rendőrség a
rendszerváltást követően ismét burjánzó reformista elvek követése kapcsán szolgáltatói
tevékenység tudatosodása mellett egy megfelelő civil kontroll segítségével képes egyre
professzionálisabb szinten ellátni feladatát. Azonban hogyan lehetne képes a rendőrség az általa
birtokolt legitim fizikai erőszak monopóliumát ténylegesen önmaga a kellő társadalmi kontroll
mellett vezérelni?
A megoldás, mint sok más probléma tárgyában magának a társadalomnak a kezében rejtőzik.
Az adott politikai hatalom rendelkezzen az bármilyen szemlélettel és irányzattal, amennyiben
arra kerül a sor, él a lehetőséggel és felhasználja a rendőrséget. A kontroll maga a társadalom
kell, hogy legyen, a társadalom, ami bár jelenleg nem adhat utasítást az egyes rendőrnek,
azonban kivitelezhető egyfajta újjászervezés, amely során az adott közösség – meghatározott
keretek között – névlegesen valóban rendelkezhet a saját rendészeti alkalmazottjával. A kulcs:
a decentralizálás.
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3. A rendőrség decentralizálása
A rendőrség decentralizálásának tárgyában térjünk ki előbb a szó jelentésére. A Révai testvérek
lexikonjukban a centralizációt mint politikai műszót jelölték, ami azt a rendszert jelenti,
melyben a mozgató erő a központi főszerv és tőle indul ki minden működés. „Ellentéte a
decentralizáció.”[8] Más szakirodalmi források szerint a decentralizáció a „kisebb jelentőségű
ügyek intézésének széles hatáskörrel felruházott helyi szervekre való ruházása”[9]
A magyar rendőrség kontinentális modellen nyugvó félkatonai, reaktív, államilag működtetett
szervezet, amely főként a megtörtént eseményre reagál, feladatjellegét jellemzi továbbá a
felderítés, amely az önkormányzati rendőrségekre jellemző processzuális [10] típusnál szűkebb
hatáskörrel felvértezett. Ha már az önkormányzati rendőrségnél tartunk, ezen intézmény fontos
eleme egy plurális, így a korábban említett kontroll gyakorlására képes társadalommal
megosztott rendőrség. Közelebb kell vinni a rendőrséget a társadalomhoz, érzékenyebbé kell
tenni az adott rendészeti feladatot ellátót a társadalom egyes tagjának problémáira, aminek
szöges ellentéte meglátásom szerint a közterületi rendőrségi jelenlétet megerősítő, főként
„idegen” erők beosztottjai, akik nem hogy nem állnak meg kommunikálni, de kevésbé
érzékenyek az adott közeg, közösség problémáira. Ugyancsak felesleges feladatokat szül a
meglátásom szerint nem csupán státusz szerint feltöltött területi és az országos szakirányításért
felelős gárda, akik ténylegesen nem egy adott közösség közbiztonsági érzetének javítása
érdekében szabnak meg általában feladatokat, hanem általánosan elvárt felsőbb körű
követelményeknek való megfelelés céljából utasítanak. Itt szeretném megjegyezni, hogy a
folyamatos támasz és segítségnyújtás szükséges és kívánatos is a helyi szervek, osztályok,
alosztályok számára mindaddig, amíg ez a koordináció szintjén marad. Maradjon a
szakirányítás egyfajta navigáló szerv, akik a járandó elvárt és napi szinten változó normák
idején a helyes úton tartják a tényleges megvalósításért, együttműködésért, végrehajtásért
felelős szervet úgy, mint ahogyan azt Salgó László által említett Kastellein nevű Holland
professzor által kidolgozott szerződéses vezetési módszer tálalt elénk.
„Kastellein elmélete szerint az eredményorientált vezetés ma két jellegzetesen elkülöníthető
irányra bontható. Az MCA Modell (Multi-Central Aspect Specification vagyis a Sokoldalúan
Centralizált Megközelítési Szemlélet) konzervatív, központi centrális irányítást, a
szabályzókkal, előírásokkal dolgozó központ-periféria kapcsolatot tekinti kiindulópontnak.
Ehhez képest az új modell, a CMO (Cont-ractual Multi Organisation, vagyis Szerződésen
Alapuló Szervezet) a centrum és a periféria között a szerződéseket a célokban, esetenként az
eszközökben történő megegyezést tekinti irányadónak.”[11] Kastellein a termelés szférájára
tartogatta elméletét azonban nem zárta ki, sőt ő említette meg a közigazgatás színterét, mint az
alkalmazhatóság szféráját.
A fenti modellek nem egymás helyett, kicserélésével felváltásával, hanem azok egymás mellett,
szisztematikus felhasználásával is alkalmazandók. Salgó László a szerződéses vezetői modellt
a rendőrség felsőbb színtereire szánta 1994-ben, azonban én mára már úgy gondolom, hogy
egy-egy helyi szintű rendőri szerv, rendőrkapitányság vonatkozásában szükséges szerződéses
vezetői szemléletet gyakorolni az egyes szintek között, pusztán arra kell figyelni, hogy a szintek
között ne legyen jelentősebb átívelés.
Itt arra gondolok, hogy a már korábban felvázolt szervezeti hierarchia jótékony és pozitív
hatásának megtartása érdekében a szerződések közvetlen szinteken jöjjenek létre, így
kapitányságvezető az osztályvezetővel, osztályvezető az alosztályvezetővel, de sohasem
kapitányságvezető a végrehajtóval, így előadóval vagy járőrrel, mivel a tekintély helyett más
szakmai érték, a konszenzusok szélsőséges hatásai útján a vezetés, mint személyre gyakorolt
érdekérvényesítés fog megvalósulni. Hogyan jön képbe ezen felül a területi szerv, mint
szerződés másik fele?
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A központi rendőri szerv akaratának, célkitűzésének hírnökeként lépjen fel a területi szerv,
azonban a megvalósítandó célok elérése kapcsán ne ő rendelkezzen konkrét végrehajtási
tervvel. Azt hagyja meg a helyi szerveknek. Ha a helyi szerv az „országos átlag alatt” teljesít
egy-egy területen, akkor a jelzést a segítő gondolatokat, ötleteket, irányvonalat és esetleges
segítő erőket a helyi szerv köszöni, azonban a végrehajtás – akár előzetes egyeztetéseket
követően is – de a helyi szerv elgondolása alapján kerüljön megvalósításra. A centrális irányítás
mellett állt ki Salgó László is a rendszerváltást követő években. Miután a kormány több ízben
utalt arra, majd a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: rendőrségi
törvény) azt le is szögezett, Salgó által a rendőrség centralizáció-decentralizáció viszony öt
metszetként /irányítás, szervezet, feladat, hatáskör, felelősség/ felvázoltak kapcsán kifejtette
véleményét. A „centrálisan irányított, szervezetében, szerkezetében, történelmi és gazdasági
szempontokat, körülményeket is figyelembe vevő, evolutív decentralizáció kell, hogy
létrejöjjön, feladat-hatáskör és felelősség tekintetében pedig a dominanciának nézetem szerint
a decentralizációnak kellene lennie.”[12]
Egységes volt tehát felfogása a rendőrség átvilágítását és egyben modernizációját megkísérlő
Team Consult-éval, mégis az elmúlt közel 30 év távlatából ezen a téren van mit tennie a
rendőrségnek. A decentralizáció segítené a helyi rendőrt a helyi ügyek megfelelő szinten és
diszkrecionális jogával megfelelően élve ellátni. Egyfajta kapocs a körzeti megbízotti szolgálat
is, mint a „közösségi rendőréghez”[13] vezető út kezdeti határköve, azonban mint beosztott
más székhelyi településű rendőrőrshöz, vagy kapitánysághoz tartozása által sajnos máris
elszakítjuk a fenti előnyöktől. Röpke példaként említeném meg, a főként a szervezet
centralizáltságát és ezáltal a rendfenntartó tevékenységét erősítő Tevékenyég-irányító
Központok felállítását. Emellett a lassan szolgáltatói modellbe ívelő és elismert közösségi
rendőri feladatokat is ellátó körzeti megbízottak tevékenységét szabályzó 20 éves ORFK
normának cseréje a körzeti megbízottakat szigorúan a településére, csoportjába utalja, onnan
történő elvonása szigorú szabályokhoz kötött. Tévedés ne essen, nem a legkisebb önálló
közigazgatási rendszerekre értem csupán a decentralizációt, hiszen ugyanez igaz egy kis
kapitányságra is, ahol a parancsnokoknak szükségük lenne arra, hogy döntéseiket saját és
közvetlen környezetük körülményeihez mérten alkossák meg. Talán az egyik legjobb megoldás
maga az önkormányzati rendőrségek létrehozása lehet, azonban annak megteremtése a jelenlegi
berendezkedések mellett már nem biztosan lenne praktikus.
A témán belül legyen szó közösségi rendőrségről, avagy a probléma orientált rendőrségről, az
adott közösség sokkalta jobban magáénak tekinti a rendőrt és már nem csupán lakhely szerinti,
hanem szervezeti hovtartozása miatt is. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) és a korábbi önkormányzati törvény ugyancsak
alapvető feladataként határozta meg a helyi közbiztonság biztosítását, így az Mötv. 13. § (1)
bekezdésének 17. pontja szerint az önkormányzat közreműködik a település közbiztonságának
biztosításában.
Az új önkormányzati törvény által az önkormányzatok lehetőséget kaptak a 17. § rendelkezései
lapján, hogy (1)…a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről kényszerítő
eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat. (2)
Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet alaptevékenységét a települési és a fővárosi
önkormányzat területe szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött
írásbeli együttműködési megállapodás alapján, a rendőrség szakmai felügyeletével végzi. (3)
Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet által végezhető feladatokat, az alkalmazható
kényszerítő eszközöket, az együttműködési megállapodásra, valamint a szervezet működésére
vonatkozó szabályokat, továbbá az e feladatokat ellátókkal szemben támasztott személyi
feltételeket törvény határozza meg. (4) E § rendelkezéseit alkalmazni kell akkor is, ha az
önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokról nem önálló szervezet
létrehozásával gondoskodik.
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Következő mérföldkő a decentralizálás felé vezető jogszabályi környezet kialakításában az
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX törvény
(továbbiakban: ERFSZ törvény) volt. Az ERFSZ törvény egyszersmind rendészeti feladatokat
ellátóknak kiáltotta ki a természetvédelmi őrt, az erdővédelmi szolgálat tagját, a hegyőrt, a
hivatásos vadászt, a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetet, a rendészeti
feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzetet, a halászati őrt, a közterület-felügyelőt,
az önkormányzati természetvédelmi őrt, és a mezőőrt. Részben formaruha viselését, az általuk
foganatosítható intézkedéseik, kényszerítő eszközök alkalmazásának és személyes szabadságot
korlátozó intézkedéseik lehetőségeit, azok kivizsgálását és az együttműködés rendjét
szabályozza. A közel 13.000 fő egyes rendészeti feladatot ellátó személy így válik az
önkormányzatok által a helyi közbiztonság megteremtésében kulcsfontosságú, és több ízben
hatáskörrel egyedül rendelkező szereplőjévé a közbiztonság, mint társadalmi termék
megteremtésében folyó színdarabban.
4. A rendőrség demilitarizálása
„Az 1990-es választásokat követően megalakult kormány a rendőrség egységének fenntartása
mellett határozottan meghirdette a közbiztonság-védelmi apparátus lehető legteljesebb
demilitarizálását”[14] – írja Szikinger István a rendőrséggel foglalkozó művében. Horváth
Balázs az Antall-kormány belügyminisztere így vélekedik a rendszerváltás előtti rendőrségről:
„… a gondolkodást megnyomorító, önálló kezdeményezésre képtelen, felelősséget vállalni nem
tudó egyének gyülekezete a szocialista hatalom rendőrsége. Az ilyen működést segítette a
mindent jótékony homályban tartó titkosság, a katonai rend és a feltétlen engedelmesség elve.
A szigorúan hierarchizált felépítésen nyugvó rendszert habozás nélkül általánossá tették olyan
területeken is, ahol a munka természete ellentmondott a katonai rendtartásnak.”[15] Horváth
Balázs belügyminiszterként felismerte, hogy a szervezetet szükséges a tényleges irányító
hatalomtól elkülöníteni, decentralizálni, azonban tudta, hogy ehhez nem elég pusztán a politikai
mentességet biztosítani, foglalkozni kell a szervezet lojalitását és akár könyörtelen
végrehajtását jellemző bűnözés elleni háború militartista jegyeinek felszámolásával.
A rendszerváltást követően a honvédelemnél, határőrségnél rekedt ténylegesen hadtudományi
ismeretekkel rendelkező tisztek és végrehajtók tucat számban érkeztek a rendőrség berkeibe,
ahol ekkor nagy erővel folyt a létszámbővítés és alkalmaztak ezáltal a szakmában abszolút
járatlan egyébként fegyveres szervből érkező hivatásosokat. Az állományba vett katona
sokkalta jobban képes volt kivívni az elöljárók figyelmét a parancsok azonnali, és ha kellett
alakias végrehajtásával mintsem az önálló megfontolt precíz intézkedéseivel. A kulcs talán nem
csak a képzésben lakozik, meglátásom szerint fontosak az adott tudományágnak a feladatra,
hivatásra történő ránevelési módszerei is.
A katonát a harcra, annak lehetőségeire és a készenlétre nevelik, ezzel ellentétben a rendőrt
nyugalmi helyzetben nem kell, hogy bárkiből ellenséget generáljon, azonban jogsértés esetén
az általa elsajátított jogszabályokat spontán készségszinten felelőssége teljes tudatában
alkalmazni és tudnia kell. A katonát felkészítik arra, hogy céljának elérése érdekében
alkalmazzon lenyűgöző fizikai erőszakot megsemmisítő módon az ellenség felett, és a
parancsot gondolkodás nélkül hajtsa végre. A katona csak magára és a társaira kell, hogy
számítson, míg a rendőrnek nem csupán önmaga és kollégáival, hanem a társadalommal
együttműködve képesnek kell lennie a leg- professzionálisabb szinten elérni a közbiztonságot,
mint produktumot.
A rendőr a kapott parancs értelmezése közben is alkalmazza a jogszabályok által előírtakat,
rögtön mérlegelnie is kell azt, hogy amennyiben bűncselekmény elkövetésére kap parancsot és
azt végrehatja, ő maga milyen jogkövetkezmények elé néz. A rendőrségi törvény 12. § (1)
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bekezdése alapján „a rendőr a feladata teljesítése során köteles végrehajtani a szolgálati elöljáró
utasításait. Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha azzal bűncselekményt követne el.”
Ezáltal a törvény vajmi kevés mérlegelést hagy a végrehajtónak, hiszen az elöljáró parancsnok
jogsértő utasítást is adhat a beosztott felé, aki azt köteles végrehajtani, feltéve hogy a
jogsértéssel bűncselekményt nem valósít meg. Ezzel szemben az Európai Rendőretikai Kódex
2001-ben kelt szövege szerint „A rendőröknek teljesíteniük kell a szakszerűen kiadott vezetői
utasításokat, de kötelességük megtagadni és a szankcióktól való félelem nélkül jelenteni az
egyértelműen törvénytelen utasításokat.”[16]
Az Európai Rendőretikai Kódex ezáltal nem tesz különbséget a jogellenes, avagy jogszabályt
sértő cselekmény súlya, mint fegyelemsértés, szabálysértés, avagy bűncselekmény között,
hiszen elítél bármi nemű törvénytelen utasítást. Szikinger álláspontja alkotmányos szinten is
helyénvaló, miszerint „a törvénysértés kötelezővé tétele maga is törvénysértő.”[17] A
rendőrségi törvény vési tehát kőbe és több ponton determinálja implicit módon a parancsok, az
elöljáró szerepét ezen hierarchikus szervezetben, ahogyan a harctéren a külső irányító ingerek,
érzelmek és talán egészséges értékrendek alól felmentést kapott pusztán parancsnoki
vezényszóra váró baka számára. Krémer Ferenc szerint a rendőrségi törvény utasításra utaló
bekezdései felmentést is adnak a felelősség alól azáltal, hogy „a felfelé áramló hatalom vagyis
a döntések felelősségének áthárítása a hierarchia felsőbb szintjeire felelőtlenebbé teszi a
vezetőket az alsóbb szinteken, a felsőbb szinteken pedig lehetővé teszi a vezetők számára, hogy
(ellenőrzési) hatalmukat felhasználják a saját felelősségüktől való szabadulásra.”[18]
A demilitarizálás fontos folyamat kell, hogy legyen egy újonnan megreformálás elé néző
demokratikus állam modern rendőrségének céljai között, ami több folyamatot kell, hogy
átöleljen. A modern rendőrnek a közösség részévé kell válnia, nem feltétlenül a jog és
normakövetésre, hanem sokkalta jobban az együttműködésre, a közösséggel való együttélésre,
a társadalom felé nyílt attitűdöknek kell dominálnia. A rendőrségi törvény hatályba lépését
követően megjelent a korszak következő fő ágazati szabályozása, a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban:
Hszt.). A Hszt. megjelenésekor katonaként determinálta a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjait, ezzel a büntetőjogi felelősségre vonáson túl mutatott rá a parancs
végrehajtásának rendjére, mint azt egy jó katona ugyanis a Hszt. 18. § (4) bekezdése alapján
„…nem bírálhatja, azokról a jog- és érdekérvényesítő tevékenysége körén kívül véleményt
nem mondhat, a szolgálati rendet és a fegyelmet sértő nyilatkozatot nem tehet, a
sajtónyilvánosság igénybevételével hivatalos eljárásban magánvéleményt nem nyilváníthat.”
A társadalom retteg a fegyveres karhatalmistáktól, melyek megtestesítői háborús időszakban
katonai századokban kerültek megtestesítésre, mint például 1918 őszén, amikor a nagy ipari
sztrájk során legalább 17 katonai századot vetettek be a civil lakosság ellen, azonban nyugalmi
időszakban ez a szerep egyértelműen a rendőrségre hárul. Egy igen erős ellentétet vázol fel
Christán László munkája során, miszerint
„A közösségi rendfenntartás fő jellemzői a rugalmasság, a problémákra való gyors reagálás és
az informális megoldások alkalmazása és a társadalmi részvétel a rendvédelemben. Ezek miatt
erősebb a rendvédelem társadalmi elfogadottsága, nagyobb a bizalom, ugyanis a közösségi
rendészet a köz érdekeit tartja szem előtt, figyeli és azonnal lereagálja a közrend, közbiztonság
terén felmerülő problémákat… A külső vagy katonai rendfenntartás megértéséhez egy
megszálló hadsereg rendfenntartó tevékenységére érdemes asszociálni. Ebben az esetben a
közösségtől idegen érdekek védelméről, érvényesítéséről van szó, ezért gyakran szokás
elnyomó tevékenységként aposztrofálni. Ebben a modellben különösen nagy jelentősége van a
nagyfokú fegyelemnek és a könyörtelen végrehajtásnak, ugyanakkor tudnunk kell, hogy a
döntéshozatal és a végrehajtás élesen elválik egymástól.”[19] A társadalom élni szeretné az
életét, minél kevesebbet szeretne észrevenni a rendvédelmi tevékenységet folytatók negatív
kontroll jellegű munkájából. Sokszor tudomást sem akar szerezni és főként nem is óhajtja látni
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ennek szükségességét, csupán lubickolni a már említett érzetben, produktumban, a
közbiztonságban. Ezzel szemben állított lényegében katonai „elfoglalás-megszállás” által
izoláltan létrejövő táborok által produkált termés már lényegi változást teremt a társadalom
létében. Zavart és félelmet kelt, hogy a beavatkozók szeme mindent lát és mivel annak tagjai
nem tartoznak az adott társadalomba, létezik az az egyfajta félsz, hogy nem is a közért, hanem
csupán önös érdekből a zsoldért, vagy érdektelenül utasításra teszik, amit kell.
Visszatérve a militarista jegyekre az első és legkézenfekvőbb maga az egyenruha kérdése,
amiről még szót kell ejtsek. A fentiek figyelembe vételével a társadalom sokat megélt tagjai
még találkozhattak olyan rendőrségi egyenruhával, amely a militarista jegyeket fokozottan
magán hordta. A mai hatalom a kor elvárásainak megfelelően igyekszik egyre polgáribb
küllemet teremteni a rend őrzőjének, és itt nem a színére, se nem szabására, hanem főként
erősen katonai hierarchiára utaló, a társadalomtól izolált rangot teremtő ékítményekre, a hivatali
ügyfeldolgozók e téren történő civilesítésére gondolok. Nem véletlenül hangzik el sok fórumon
azon beosztások és munkakörök civilesítése, amelyek közvetlenül nem teremtenek hatósági
jogkört az állampolgárokkal szemben, az egyenruhát csupán az utcán intézkedő, kiemelt
büntetőjogi védelemre fokozottan rászoruló járőrt, körzeti megbízottat (ezen feladatai során)
illetné meg.
5. Összegzés
A rendőrség azon kevés – korábbi szocialista hatalom – szervezetei közé tartozik, amely
méltán megérdemelte fenntartását a folyamatos reformok véghezvitele mellett. Ezen reformok
során a külföldi szervezettani iránymutatások, az újabbnál újabb politikai direktívák mellett
szükség volt azonban azon rendészettudományt művelőkre, akik válogatott módszereikkel
végzett kutatások és élvezetes tanulmányok által rávilágítottak egy-egy konszenzus létrejötte
során annak konstruktív vagy akár destruktív hatására. A rendszerváltás óta jelentős
változásokon ment keresztül a közbiztonság, mint produktum szolgáltatásában legfontosabb
szerepet betöltő szervezet a rendőrség annak ellenére, hogy a kor rendészettudományt művelői
szándéka ellenére gyökeresen nem változott meg, mégis a kitűzött reformok végrehajtása
mentén egy új, szolgáltatóbb jellegű szervezetté alakult. Finszter Géza szavaira támaszkodva
zárnám soraim, miszerint; „olyan rendvédelem ez, amely a modernizáció útján jár, de amelynek
átfogó korszerűsítése még a jövő feladata!”[20] és kívánom sikerként aposztrofálni a rendőrség
elmúlt negyed évszázadnyi evolutív, stratégikus modernizációs folyamatát, amely által képessé
válik a társadalom felé tényleges szolgáltatói jellegű szerepmodellel felvértezve közreműködni
az egyik legfontosabb produktum, az élhető közbiztonság megteremtésére.
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Absztrakt
A kutatás egy tanulmányút eredményeit mutatja be a Szentszék, a Vatikánvárosi Állam és az
Olaszország területén fellelhető egyházi kulturális javak védelme tekintetében. 1992-ben az
Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága felhívta a figyelmet arra, hogy a leendő papok milyen
képzést kapjanak az egyházi kulturális javak védelme témakörében. 1998-ban egy körlevélben
mutatták be, hogy a leltározást miként tudják véghez vinni. Ez indította el azt a folyamatot, mely
az ingó, majd az ingatlan egyházi kulturális javak védelmének első lépcsőfoka lett: az online
egységes katalógust. A Beni Ecclesiastici in Web, azaz az „Egyházi kulturális javak a weben,” egy
adatbázis és katalógus is egyben, melyet az Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e
l'edilizia di culto szerkeszt. Egy része a kutatókat segíti, míg a másik felülete az illegális
műtárgykereskedelem megfékezésében és az egyes természeti katasztrófák által megsérült ingó és
ingatlan javak helyreállításához járul hozzá. Az online katalógus és adatbázis adaptálása
Magyarországon nagy előrelépést jelentene a hazai örökségvédelem területén. Ennek alapja, hogy
tanulmányozzuk, megértsük és okuljunk az olasz modell kialakulásának mérföldköveiből.
Kulcsszavak: Egyházi kulturális javak, örökségvédelem, katalógus, adatbázis, Vatikán
1. Bevezetés
1.1 Háttérkutatás
„A kulturális javak védelmének 21. századi kihívásai és azok kezelése Olaszországban és
Magyarországon” című doktori kutatásom egyik szelete, azaz kisebb résztémájának kifejtése az Új
Nemzeti Kiválósági Program keretén belül valósult meg. Ennek címe „Az egyházi kulturális javak
védelmének helyzete és fejlesztési lehetősége Olaszországban, valamint Magyarországon”. A
kutatás során tanulmányutak segítségével lehetőségem nyílt félig strukturált interjúkat készíteni
többek között a Kultúra Pápai Tanácsával, a Commissione Permamente per la Tutela dei
Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede-vel, az Ufficio Nazionale per i beni Culturali
Ecclestici e l’edilizia di culto-val, valamint a Commando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio
Culturale-val (továbbiakban Carabinieri TPC), továbbá a Guardia di Finanzaval.
A kutatást azért is tartom nagyon fontosnak, mert hazánkban a téma még kevésbé ismert, kutatatlan,
így a megismert új információkon túl, még az Olaszországból adaptálható szervezeti jó
gyakorlatokkal is fejleszthetnék a hazai rendszert. Olaszország több ponton is kiemelkedik a
műtárgyvédelemben, mind az adatbázis, szakértelem és szervezeti egységei, valamint ezek
komplexitása miatt. Ezen komplex rendszerük miatt választottam kutatási témaként Olaszországot,
valamint a Vatikánvárosi Államot.

2. Egyházi kulturális javak
A magyarországi jogszabály alapján a kulturális javak körébe tartozik minden olyan hangfelvétel,
régészeti lelet, esetleg műalkotás, mely része a magyar történelmünknek, illetve elősegíti ennek
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megismerését, továbbá az emberiség fejlődését [1]. A kulturális javak identitásunk megismerését
és megőrzését is elősegítik. Történelmi sajátosságokat hordoznak magukkal, mellyel közelebb
kerülhetünk és megismerhetjük múltunkat. Az egyházi kulturális javak az előbbi definíciók
mindegyikét magában foglalja, kiegészítve azzal, hogy a vallási, vallástörténeti és
egyházművészeti jellege is kiemelten fontos ezeknek a tárgyaknak. Az egyházi művészeten belül
a szobrászat, ötvösség, építészet, képzőművészet, illetve egyéb ágak is képviselik magukat.
A művészet és a történelmi jelentőség mellett a turizmust is meg kell említeni, hiszen az egyházi
kulturális javak központi teret töltenek be egy ország életében. Ha csak a Notre-Dame 2019 április
15-én kigyulladt tűzvészére gondolunk, valamint az utána következő hullámra, amit az emberiség
mind a művészet, történelem, valamint a turizmus és az egyház egy központi, ikonikus épületének
megrongálásáról nyilvánított ki, az a sajnálat és szomorúság volt. Gyűjtést szerveztek világszerte,
hogy a templomot felújítsák. A BBC adatai szerint 10 nap alatt legalább 750 millió eurót, azaz
közel 234 milliárd forintnyi összeget gyűjtöttek össze [2]. Ez a számadat is azt mutatja, hogy az
egyházi kulturális javak bár sok lehetséges aspektusból, de fontosak az emberiség számára. A
Vatikánvárosi Állam pedig felajánlotta a segítségét a restaurálási munkálatokba.
A 21. században egy erős faktor létezik még, ami mind az emberek figyelmét, mind a turizmust
befolyásolhatja: ez pedig a filmek [3]. A Dan Brown 2000-ben kiadott, majd 2009-ben
megfilmesített Angyalok és démonok című műve után Rómában, illetve a Vatikán térségében
megjelentek olyan turista útvonalak, melyek kimondottan a történetben fellelhető objektumokat
járják végig. 2019-ben, a film megjelenése után tíz évvel még mindig léteznek ezek az útvonalak,
amiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a turisták kíváncsisága a mai napig él.
3. Felmerülő nehézségek
Olaszország a kulturális javak melegágya, azonban ennek számos pozitív hatás mellett a negatív
tényezőket is figyelembe kell venni. A műtárgyak restaurálása, illetve megőrzése fontos és nehéz
feladat, hiszen az éghajlati tényezők mellett a lopások, illegális ásatások és egyéb tényezők is
befolyásolják a szakértők munkáját.
Földrajzi elhelyezkedését tekintve, az országból szárazföldi, vízi és légi útvonalon keresztül is
szállíthatnak tárgyakat az illegális kereskedők. A folyók mellett az Adriai, Jón, Tirrén, Ligur és a
Földközi- tenger is teret enged a tárgyak szállítására. A Carabinieri TPC munkatársai elmondása
szerint azonban a légi kereskedelem a legszámottevőbb, ahol hamis papírokkal viszik külföldre az
olasz műkincseket. Azt azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a vízi kereskedelem, illetve
ennek ellenőrzése nem a legfőbb csapásirányuk, inkább a víz alatti régészeti lelőhelyek védelmét
tartják szem előtt.
Az olasz területet mindemellett természeti katasztrófa is sújtja, például a földrengések, aminek a
következtében sérültek templomok, illetve az itt fellelhető tárgyak is. Az egyház tulajdonában lévő
kulturális javak felújítását, illetve restaurálását a Vatikáni Múzeumok felügyelik.
A területi megosztás szintén unikális, hiszen nem csupán Olaszországról, de a Szentszékről és a
Vatikánvárosi Államról is szólni kell, mely külön jogi szabályokat is von maga után [4]. Bár
sokszor szinonimaként beszélnek erről a három területről, mégis el kell különíteni őket: a
Szentszékhez tartozik a Lateráni- Szent János bazilika, a Santa Maria Maggiore és a Palazzik, míg
a Vatikán területéhez a Szent Péter bazilika, Vatikáni Múzeumok, a kert, Vatikáni Apostoli könyvtár
és Castel Gandolfo.
5. A katalógus és az adatbázis fontossága
A katalógus és az adatbázis fontos forrása a műtárgyvédelemnek. Egy házi katalógus előnye lehet
a saját tulajdonunk felmérése. Birtokainkban lévő tárgyaink papírjait, továbbá főbb
ismertetőjegyeit egy jó minőségű fényképpel nagyon fontos lenne tárolnunk, ha egy esetleges lopás
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bekövetkezne, akkor a rendőrség munkáját megkönnyíthetjük ezekkel a papírokkal, esetleg online
dokumentációkkal.
A rendőrség számára a házi katalógus mellett az online lopott tárgyak adatbázisa is elengedhetetlen
ahhoz, hogy gyors és gördülékeny munkát végezhessenek. Ezen túl, ha van jó minőségű kép,
esetleg háromdimenziós felvétel az adott ingó vagy ingatlan kulturális javakról, akkor ezek
restaurálása, esetleg teljes mértékben való újjáépítése felgyorsulna. Mindemellett a kutatás
szempontjait is figyelembe kell vennünk. Ehhez szükséges katalógus Olaszországban már létezik,
mely a BeWeB - Beni Ecclesiastici in web néven működik, melyre a későbbiekben bővebben is
kitérek.
5.1 A LEONARDO adatbázis és az iTPC
Az olasz műtárgyvédelmi csendőrség, a Carabinieri TPC lopott kulturális javakat tartalmazó
adatbázisa a LEONARDO. [5] [6] Az olasz csendőrség unikális rendszerrel rendelkezik, mely a
keresőszavas verzió mellett képes a kép képpel való összehasonlításra. Ennek egy applikációs
változata is van, az iTPC, mely mindenki számára elérhető. Az applikáció szintén tartalmazza a
LEONARDO adatbázis unikális technológiai újítását. A tömegtájékoztatás mellett a nyomozás
megkönnyítése is a cél civilek bevonásával, így könnyebb kiszűrni a piacra került illegális
műtárgyakat.
5.2. BeWeB online katalógus
A BeWeb, azaz Beni Ecclestici in web magyar jelentése Egyházi javak az interneten. [7] Ez a felület
többszínű, mely mind a rendőrség, mind a kutatók számára egy hasznos oldal. Az egységes online
katalógus kezdeményezését az 1990-es években az Ufficio Nazionale per i beni culturali
ecclesiastici e l‘edilizia di culto kezdeményezte, melyet az egyházi kulturális örökség és a vallási
épületek nemzeti irodájaként lehetne lefordítani. Az interjú során elmondták, hogy a kezdeti
időben, az 1990-es évek elején nem voltak könnyű helyzetben, mert az egyház elzárkózott a
gondolat elől, hogy a birtokaikban lévő javakat felfedjék. Ez a jelenség Magyarországon mind a
mai napig érvényes. Az olaszok azonban úgy küszöbölték ki a problémát, hogy szerződést kötöttek
azokkal, akik a katalógushoz hozzájárultak. A szerződésben foglaltak szerint, az adatokhoz a
Carabinieri TPC, az olasz Kultúráért felelős Minisztérium és az Ufficio Nazionale per i beni
culturali ecclesiastici e l‘edilizia di culto férhet hozzá. A Minisztérium szolgáltatja a pénzügyi
keretet a katalógushoz, a csendőrség a nyomozás végett fér hozzá, a Nemzeti Iroda pedig kezeli az
adatokat. A Carabinieri szerepe fontos a folyamatban. A Vatikánvárosi Csendőrség bár megkezdi a
nyomozást egyházi kulturális javak lopása esetén, mégis az ügyet átadják a Carabinieri TPC
osztagának. Innentől kezdve az ő feladatuk a tárgyak előkerítése és az ügyek felderítése egyházi
kulturális javak esetén is. A BeWeBhez való hozzáférésük meggyorsítja a nyomozást, ugyanis így
a LEONARDO adatbázisba azonnal felvihetik a tárgyak adatait képpel ellátva.
Olaszország jelentős része beolvadt a folyamatba és részt vesz a katalógus készítésében.
Egyházmegyénkként művészettörténészek, valamint történészek vesznek részt oktatáson, ahol a
katalógus használatát, eljárását, működését és a dokumentációkészítés folyamatát megtanulják.
Ezután otthon alkalmazzák a rendszert, mely 4.035.197 darab történelmi és művészeti örökséget
tartalmaz (2019. május 29-én). [8]
A felület teret enged a kutatóknak is. Lehetőségük van cikkeket olvasni, valamint az egyes
kulturális örökségekre keresni. Az oldalon lehetőség nyílik a név szerinti találatokra, ahol
művészekre, tárgynevekre vagy cégnevekre is indíthatunk keresést. Így például Caravaggio
munkásságát megismerhetik a kutatók az adatbázis segítségével. Lehetőség van az egyes
periódusok kutatására is Krisztus születésétől kezdve egészen a mai napig. Az egyes dátumokat
egy vonalzószerű csúszkán állíthatjuk be, ahol azonnal látjuk, hogy hány darab tárgy tartozik az
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adott korszakhoz, amit az adatbázisban megtalálunk. Az időpontokon túl városokra és régiókra is
kereshetünk. Így az egyes városok kutatásánál a művészeket, illetve a korszakokban a városra
hatással bíró irányzatokat, esetleg kereskedelmet tudják vizsgálni a kutatók.
Lehetőség nyílik objektumokat is vizsgálni. Az épületekről alaprajzot, valamint részletes leírást
találhatunk: az építési periódusairól, fontosabb művészeti elemeiről (például oromzat, karzat,
freskó, stb). Az objektumok pontos helyét megtekinthetjük az adatbázisban, azonban az ingó
kulturális javakkal más a helyzet. A tárgyakról készült képeket láthatjuk, illetve az adatokat róluk,
azonban a helység már nem egyértelmű. A szerződés értelmében nem közölhetik a tárgy pontos
címét. Az adatok mellett egy régiókra felosztott Olaszország térképet láthatunk, ahol az adott tárgy
helyzetére vonatkozó régiót jelölik meg. A kutató a saját adatait megadva, illetve egy üzenet
küldésével kapcsolatba tud lépni a tárgy tulajdonosával. Ha a tulajdonos úgy véli, hogy szeretné
megmutatni személyesen is az érdeklődőnek a műtárgyat, akkor felveszi a kapcsolatot a kutatóval,
aki korábban megadta az elérhetőségét.
6. A közösségi média
Az online katalógusok és adatbázisok mellett a műtárgyvédelemnek még egy aspektusát mutatnám
be, amit Olaszország és a Vatikánvárosi Állam területén használnak, ez pedig a közösségi média
oldalak. A Carabinieri minden részlege együtt képviseli magát az Instagram oldalon, ahol 145 ezer
követővel rendelkeznek. Itt A műtárgyvédelemmel kapcsolatosan megosztanak kiállításokat,
földrengés utáni állapotot, amikor a kulturális javakat keresik a törmelék alatt, valamint olyan
eseteket, amikor helikopterrel köröznek az ingatlan kulturális javak felett. Ezek a bejegyzések azért
is fontosak, mert megmutatják a világnak, hogy a csendőrség milyen feladatokat lát el, komolyan
veszik a dolgukat és közelebb is hozzák tevékenységüket a civilekhez, így emberközpontú lesz a
folyamat. A vatikáni szervezeteknek mindegyikének van weboldala.
Miért is lenne fontos a modern kor vívmányait használni, mint például a social média oldalak? Első
sorban azért, hogy a hazai és külföldi szervezetek, valamint civilek is tudjanak a szervezetekről,
illetve azok munkásságáról. Ezen túl, vannak már olyan programok, amelyek első sorban
marketing célokra lettek kitalálva, mégis fel lehet használni különböző rendészeti kutatásokhoz,
mint például az egyházi kulturális javak tekintetében. A programok célja, hogy kimutassák, mik
azok az oldalak, illetve kereső szavak, amik népszerűek az adott oldalon. Ezek alapján vissza is
követhetjük, hogy kik azok, akik az illegális kereskedelem oldalán állnak, esetleg milyen oldalakat
látogatnak, valamint meg lehetne vizsgálni, hogy kapcsolatszerzés érdekében használják-e ezeket
az oldalakat.
7. Összegzés
Az egyházi kulturális javak védelme fontos az emberi identitás, a vallás, művészet és történelem
megismerése és megőrzése miatt. Bár Olaszország, valamint a Vatikánvárosi Állam is sajátos jogi
és területi elemekkel tarkított, mégis kiemelkedő és dinamikus munkát képesek összehangolva
végezni a kulturális örökségvédelem terén. Ezt a technológiai újítások, valamint a közösségi
médiában való részvétel és az oktatás terén is megnyilvánul. A technikai megoldások között
szerepel a Carabinieri TPC adatbázisa, valamint a WeBeW katalógus, ahol az egyházi ingó és
ingatlan kulturális javak dokumentációja található. Magyarországon a közgyűjtemények
dokumentációját a Forum Hungaricum Nonprofit Kft végzi. Az adatbázist Magyar Nemzeti
Digitális Archívum (továbbiakban: MaNDA) névre keresztelték el [9]. A feladatuk kezdetben az
összes közgyűjtemény digitalizálása, azonban mára már csak az egyházi kulturális javak maradtak.
Az ide bekerülő adatok önkéntes alapon működnek, nem kötelező beszolgáltatni őket, de az oldalon
minden tárgy láthatóvá válik. Ezt később már ők is tudják kezelni és saját adataikat feltenni. Az
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egyik fontos előnye, hogy csak jó minőségű képek kerülhetnek fel, illetve az, hogy nekiálltak a
tárgyak mellett az intézmények háromdimenziós digitalizálásának is. Bár a kitűzött cél a magyar
egyházi közgyűjtemények minimum 50%-nak digitalizálása 2020-ra, sajnos ennek csak töredéke
sikerült. Az emberek félelmét még nem sikerült teljes mértékben eloszlatni, hogy miért is lenne
fontos ez a folyamat. Azonban az olasz WeBeW mintája alapján, miszerint szerződésben rögzítik,
hogy a tárgyak kilétét és tulajdonosát nem fedik fel, sokkal több egyházi szervezet csatlakozna a
folyamathoz. Ezen túl oktatásokat kellene tartani széles körben, mely a digitalizáció fontosságára
hívja fel a figyelmet. Továbbá, a rendőrséggel való összeköttetés és együttműködés kialakítása is
elengedhetetlen lenne a magyarországi kulturális javak védelme terén. Amiben azonban a MaNDA
jobbnak bizonyul, az a háromdimenziós épület és a tárgyi adatok, melyek jó minőségük mellett
hasznos alapjai a műtárgyvédelemnek.
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Abstract
This paper aims to explore the dynamics of conversion among Hungarian female converts in terms
of different conversion theories such as globalization, post-colonial, feminist, and cross-cultural
theories. The research has been based on qualitative interviews and participant observation that
have been realized with and among Hungarian female converts. This paper claims that there are
particular push and pull factors that could show a variety in each case of conversion and lead the
individual to the final decision of conversion. There are certain social and individual factors that
push the Hungarian women and distant them from certain social problems of Hungarian society
while on the other hand there are certain factors they observed among local Muslims or in Islam
via global access tools such as social networks and media that meet their needs that cannot be met
by their own culture and society. The paper will analyze these push and pull factors with the help
of qualitative interviews and field research results in terms of aforementioned conversion theories.
Keywords: Hungarian Muslim women, conversion, Islam
1. Introduction
Islam is the fastest growing religion in Europe and even though the majority of this growth is
assembled by the immigrants and natural growth via higher birth rate, the converts to Islam has
also a share within the growth of Muslim population in Europe.
The conversion to Islam has mostly been considered as a step to the radicalization of recruited
European people as the new recruits to a religious group tend to do anything that takes them to be
accepted as new participants. Therefore, there is a tendency among researchers to find out this type
of devotion among the converts that could even lead them to be possible violent or nonviolent
radicals. The majority of the research about the convert and radicalism mostly based on quantitative
researches and surveys that are not always capable of interpreting the actual circumstances or the
meaning of the words within the context so they end up generalizing that the converts have the
potential of becoming radicals so constitute a threat to the future of Europe. However, The attempt
to sustain such a critically important result via closed-ended questions that do not allow the
participant to reveal the discourse behind a simple yes/no reply, rarely provides a credible result.
Therefore, quantitative studies may not be sufficient to generalize “the tendency of radicalization”
only by using certain scales of quantitative data gathering methods, even qualitative interviews can
result in speculative outcomes if it is not supported with a well-conducted field research and
participant observation. Due to these aforementioned handicaps, I utilized the case study method
that is backed up by qualitative open-ended interviews and 3 years long field research during which
various types of participant observation have been employed.
It should be emphasized here that the converts' own narrative is pivotal for this study. This paper
aims to explore the dynamics of conversion among Hungarian female converts in terms of different
conversion theories such as globalization, post-colonial, feminist, and cross-cultural theories. The
research has been based on qualitative interviews and participant observation that have been
realized with and among Hungarian female converts. This paper claims that there are the push and
pull factors that could show variety in each case of conversion and lead the individual to the final
decision of choosing Islam as their new path. There are certain social and individual factors that
push the Hungarian women and alienate them from particular social problems of Hungarian society
or their own individual predicaments. On the other hand, there are specific factors that they
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observed among local Muslims or in Islam via global access tools such as social networks and
media that happened to meet their needs that were failed to be satisfied by their own cultural,
religious and social group. The paper will analyze these push and pull factors with the help of data
acquired via qualitative interviews and field research in terms of aforementioned conversion
theories. The paper will be structured in two parts: In the first part, the converts' first encounter
with Islam, the intermediaries through which they get acquainted with the religion will be examined
via personal statements of the actors. Additionally, conversion types of our participants will be
categorized and briefly discussed. In the second part, the focus will be about their description of
their life before and after conversion and the missing points before Islam and the new challenges
after Islam in their life will be analyzed. The general discussion and our assumptions will be
presented in the conclusion part.
2. First encounters: How we met Islam
Social sciences, namely psychology, sociology, and anthropology, have been fighting a running
battle of how to define conversion. Conversion, in its overall dynamics, a process of change in
one’s religious path. It is a change that occurs in a dynamic domain of various units such as
institutions, ideologies, spiritual elements, events, people, family, individual aspiration and
previous experiences. Therefore, it may best be evaluated as a complex process, rather than a
simple occasion of changing religion. [1] Here, the focus is the conversion to Islam so we need to
mention only briefly the theological requirements to be a Muslim. Then, how our participants first
met Islam will be analyzed.
To be a Muslim there is no strict procedure at all and it is commonly accepted that it is enough to
recite the sentence named as “Testimony of Faith” preferably in Arabic and in the native language
of the convert. This sentence means "I testify that there is no deity but Allah, I testify to His unity
and that He has no partner; I testify that Muhammad is His servant and His messenger." Even
though it seems so simple and basic, after the nominee recites this testimony, his/her responsibilities
as a Muslim to Allah initiate. To be able to Muslim, there are no mundane measurements such as
registration, etc. But there are certain pillars of faith that should be recognized and believed by the
nominee. Only after the nominee believes in these pillars which are called as "6 pillars of Faith"1
without having any hesitations about them, then he/she should be encouraged to testify Shahada.
A nominee does not need to know Arabic, the prayers by heart (later they need to learn them to be
able to perform daily prayers), change their name, or for women start to wear hijab right away.
After they become Muslim, they are supposed to learn and start performing their Muslim duties
step by step.
2.1 Personal Search, Local Institutions and Individual Contact
In this complex process, I have detected among my participant certain patterns of the first encounter
with Islam and stepping into the frontier of becoming Muslim. The pattern dwells on 3 components:
Personal search, local institutions, and individual contact. The order of these components may
change from one narrative to another but all participants mentioned these 3 components in the
interviews while talking about their conversion process in a different order.
The first encounter with Islam among the Hungarian female converts is not identical and even
though it displays variety, mainly the first interaction has occurred via a Muslim person whom the
participant has met. Interestingly, there is a misconception or generalization as such that female
converts were mostly converted via marriage or affectionate relationship with a Muslim man. [2]
However, my research did not found a common pattern of conversion among Hungarian women
Belief in Allah, belief in Angels, belief in the holy books, belief in prophets, belief in the day of judgment, belief
in predestination.
1
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that would support the aforementioned generalization. On the other hand, this research does not
deny the fact that there are also Hungarian women who converted to Islam via marriage or after
marriage but the narratives of these women do not support the idea that they converted only because
of the marital relation. Among ten interviewees, only 3 of them converted to Islam via a male
intermediary who became their husband later, and one of these three converted to Islam 5 years
after the marriage. Additionally, the analysis of their narratives reveals that their Muslim partners
had a certain impact on their conversion but they cannot be considered as the major impact factor.
SC2, who is now married to an Asian Muslim described her first encounter and progress to the final
decision on conversion as such:
I met my husband at university. He was the first one who mentioned me about Islam. I don't
think that I asked him about. Actually, when we first met his Muslim identity was not
apparent. He just arrived from Soviet Russia where the religion was forbidden. When he
arrived in Hungary, his country was part of the Union. It was 1991 when he came here and
then Union falls apart and his country became independent. Therefore, he was not religious
when he arrived first. He started to have contact with a mosque run by Arabs. He was going
there on religious feasts and Fridays and practicing religion became important to him in
time. As he started to practice Islam, he also started to share with me what he learned. As
we were close friends, he was caring for me so he wanted me to know about Islam so we
can be together in the hereafter.
For this participant, the first encounter was a male friend but we can not certainly categorize him
as a recruiter as he was also at the process of becoming Muslim. He was the first contact for her
with the Muslim world at the very beginning. However, they together walked through the path of
getting acquainted with Islam, while in the end, she was converting, he also actually became a
practicing Muslim. She also narrated that she had many rational discussions with him about Islam,
pushing him away but making personal searches about Islamic teachings. She described her process
of becoming a hijabi as “I first liked the women in hijab, their dignity and the pride they have of
being a hijabi. Then I liked hijab and adopted it”. Therefore, her process includes both intellectual
and affectional elements.
Apart from having an intermediary, a male or female friend as the first encounter with Islam, 5
among 10 participants mentioned personal online search as a tool in their first interaction. ER
personally started to search for Islam expressed herself in this manner:
I was Christian and always believed in God. My mother was a communist and she was
believing in Communist ideology, my father was not religious but I guess he had some faith
in God. While I was Christian, I had the difficulty of believing Jesus as the son of God. On
the other hand, Christian people are kind people but the way they behave in their daily life
is different from the way their religion wants them to be. I started to search online about
Islam then I found a masjid (mosque) here and started to participate in lectures and decided
to convert after a year.
GM is now married and has a son and works as a freelancer and she narrated her first encounter as
follows:
In that summer, I was in a European country for holiday and swimming and suddenly the
calm sea got agitated and the wave started to drag me under it. I am a good swimmer but I
The abbreviation of the name of the interviews are pseudonymous to keep their identity hidden because of ethical
concerns and because we promised them a complete privacy. We even changed some details at the extracts that
may reveal their identity. Relevant sections of interview extracts are in italics.
2
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was not able to move and started to shout help in all the languages I know. A stranger
helped me and accompanied me to the shore. He had dark skin and I was only able to ask
him his name and it was a Muslim name. I did not think it as a spiritual sign that time but I
do know now that maybe subconsciously I thought about this event and after that summer
I started searching about Islam. I was at university and the personal search and meeting
people led me to a local mosque in Budapest. I was always a believer (coming from a
Christian background) but in Islam, I found true guidance for my life and a way to get
closer to God.
Therewithal, all participants declared that they found or started to attend lectures and events related
to Islam in a local masjid in Hungary after their first encounter with Islam either via a male/female
Muslim friend or personal online search. Additionally, the findings and observations among
participant support that the influence of online sources about Islam and globalization have quite an
impact on the nominees who are looking for a religious or spiritual change. As it is argued and
supported in globalization theory of conversion, it is just a click away for the seekers to access to
the new worlds with the help of technological improvements in global communication tools and
with the help of easy transportation. [3], [4], [1] Rambo has mentioned the same idea in his article
as “Through various forms of mass communication the desires and yearnings of people who are
displaced, dispossessed, and searching for spiritual renewal and transformation are contacted,
cultivated, and recruited to new religious options”. [1], [262] The same forms and globalization
tools have been observed among the Hungarian female converts. They even have continued
benefiting these tools currently to teach Quran and give Islamic lectures to new Muslims and to tell
their conversion stories to encourage the indecisive searchers.
2.2 Conversion Types
There are various ways being utilized by social scientists to categorize conversions. Some
differentiate them by the speed whether they befall suddenly or gradually [5], some consider the
role taken by the person in the conversion process as a point of categorization [6], whether they
actively choose the new religion or there are certain sociological and psychological forces that
result in the change of religion so the person is passively following the urge of these forces.
Moreover, there are other efforts to understand conversion not via only one or two patterns but with
the help of a mixture of diverse factors as it is depicted by Lofland and Skonovd. [7] They utilized
the concept of “conversion motifs” and analyzed them under six types of motifs: intellectual,
mystical, revivalistic, experimental, affectional and coercive. [7]
Among our participants, 4 types of conversion were detected: gradual, active, intellectual and
affectional. These 4 types were all present among our participants but their impact level was
different. To exemplify, the conversion of one participant was gradual and it took 7 years to give
the final decision while it took 1 year for another convert so they were both gradually converted
but the level of graduality was differentiated from 1 to 7 years. The same is valid for their adoption
of hijab as some converts start to apply it right away after they converted while some of them took
time to get ready for this visible change and some still do not prefer to use hijab either for personal
reasons or for simply not feeling ready to apply it to their daily life.
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Table 1.: Conversion Types Average

Conversion is certainly a way of socialization process [8], [9]; as each individual learns certain
norms and socially approved/unapproved behaviors in their own social and cultural circle, the
converts also have been going through the same type of socialization form regardless of their age
and gender by acquiring the appropriate acts and beliefs that are now part of their new religious
group identity. [10] In the conversion, the reaction of the audience, the members of the religious
community, has also a share in the socialization of the converts to this new group. The actor can
successfully complete the conversion process without or with minimum emotional damage if the
highly positive and supportive attitude of the religious community members is present. In the
opposite case, when the religious community members are too demanding and less appreciative
towards the converts, then the actors' process of becoming part of the new group will either take
longer time and will be more emotionally exhausting or incomplete.
GM has been Muslim more than 10 years and emphasized this fact as:
The born Muslim sisters sometimes are rushing us, they expect us (she means converts) to
become perfect Muslims in one day as if they themselves become Muslim as they are now
in a miraculously short time. It takes time for converts to learn how to pray or to adopt
hijab and to read the Quran correctly. Even after many years, we may mispronounce while
reading Quran because Arabic is not our mother tongue. Instead of being scrutinized, we
should be tolerated and encouraged. I had really hard times with a couple of perfectionists
born Muslim sisters at the beginning.
She was able to complete her conversion process but she several times on different occasions she
mentioned the fact some born Muslims can become a challenge for the new converts by criticizing
them or finding their mistakes. Among Hungarian convert community, it has been observed that
the former converts are remarkably supportive to the new converts and even attempting to protect
them from the negative input they would receive from born Muslims by working to increase their
understanding and support. The former converts are also helping the newcomers by providing
sources in Hungarian and by teaching them the basic knowledge and religious performances.
Among Hungarian female converts, I have found a similar pattern which is called “activeinterindividual”, “the experimental conversion type” [7] in which the converts are becoming a
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participant observant in a group setting and they experience by playing out being a convert but only
later they become a convert as it is described by Kilbourne, B. and Richardson, J.T:
Individuals assume the role of a fully committed member and experiment with the rituals,
activities, relationships, and ceremonies of different religious, self-growth, and/or occultlike groups. They make situational and sometimes strategic adjustments to the demands of
the new group or series of groups. Such individuals begin by acting like a convert, and only
later, and sometimes after intense involvement, do they develop genuine conviction of the
group's belief system or ideology. Changes in identity and world view are gradual, and
generally, resemble the way people go about learning new roles in ordinary groups. [6, pg:
7]
The examples of experimental conversion are quite common among Hungarian convert women
and what they have gone through also can also be examined under the concept of seekerhood.
However, there is not just one type of seeker in the conversion as Straus [11], [12] discusses that
there can be seekers who individually go through self-changing process without getting involved
with a religious group or religious group members. On the other side, there can be other types of
seekers (experimental) who looks for new group experiences and get involved with the group and
these novel group experiences constitute the basis of self-change in the conversion process. Both
types are active in their conversion but the first one manages it privately, alienating themselves
consciously from religious groups and members while the second one regulates their
transformation publicly by being an active observant among the new group they are planning to be
part of.
To exemplify the seekerhood, experimental type of conversion, I share the following extract from
MS who has been Muslim for more than 25 years.
I am a person who does lots of research. I grew up in a Christian family but by the time
many things about Christianity did not sound logical to me like Jesus's being the son of
God. Then I started searching about religions and I started with Judaism. I even went to
Israel. Later, I sought out Oriental religions including polytheistic religions but they did not
satisfy me either. I even looked for native American cults before I started to search for Islam.
Then I met Muslims from different countries, Turks, Arabs, etc. and Hungarian Muslims. I
spent time with them, attended lectures and kept doing a personal search on Islam. I decided
to convert at the age of 21 and I felt like I found my home when I met Islam. I felt satisfied.
She has a characteristic of a seeker who looks for a self-change and tracks the different types of
groups and beliefs to find the one that satisfies her the most. Even though, she also had a private
search like the aforementioned first type of seeker, the experimental second type of seeker model
is much more predominant. There have been many equivalent examples among our participants
justifying that experimental seekerhood model is common among Hungarian convert women.
3. Me before and after Islam
3.1 The Missing Points Before Islam and Advantages of Becoming Muslim
As many social scientists would recognize, the religious conversion may initiate as a result of
emotional or social inadequacies in one’s life. Durkheim claims that "The most barbarous and the
most fantastic rites and the strangest myths translate some human need, some aspect of life, either
individual or social. The reasons with which the faithful justify them may be, and generally are,
erroneous; but the true reasons". [13] He also argues that what the believers are worshipping or
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adoring is actually the power of the religious community, being part of a group and the sense of
solidarity.
I have observed several times among my participants the appraisal of being part of the Muslim
community and how much they appreciate the solidarity that for them was a "missing point" in
their life before Islam. Several participants narrated their social life before Islam as coming together
with a couple of friends, having superficial talks and then everybody turns to their own issues and
tries to handle them on their own. Yet, among the Muslim community when a member of the group
has a hard time either financially or emotionally they feel the great support of their community
members according to the statements of our participants. Therefore we may assure that the lack of
solidarity in their previous social circle was a push factor for Hungarian female converts while the
feeling the power of community among Muslims has become a pull factor for my participants
during their conversion to Islam.
Certainly, the spiritual contribution of Islam was the top reason mentioned by the interviewees but
there are also other appealing points of Islam that promise to fill out what these individuals were
missing in their pre-Islamic life. Among these missing points, the lack of solidarity has already
been brought up. In addition to this lack of solidarity, the expectations from women in Hungarian
society were also evaluated as overwhelming by Hungarian converts. Several participants narrated
that "the Western countries including Hungary have initiated to put a lot of burden on the shoulders
of women and they called it as a form of an equal society. However, the woman does not only work
at a regular job but they also maintain the household. If you fail to do both, you feel yourself
incomplete and unsuccessful. On the other hand, in Islam women do not have to support home
financially, they can work if they want but they can keep their earnings to themselves as it is their
husband who has to support the home financially.” TZ is married, has 4 kids and has been Muslim
for around 20 years. She clearly stated an argument between her and her sister who was opposing
her decision of being Muslim as such:
My sister has 2 kids and had an unemployed husband who works only seasonally. She
always works extra hours to provide for the family. When I decided to become Muslim,
she furiously said to me how I can choose a religion that oppresses women. Then I told
her I don't have to work as a woman or share my earnings with my husband because
Islam does not keep women responsible for financing home but they can do so only if
they want. Do you call such a woman oppressed or yourself? I worked in several jobs
after I married but later I decided to administrate the home economy and take care of
my kids. I own a home and a car and I have much more welfare and family peace than
my sister who later divorced her husband and became a single mom who has to finance
her kids.
Therefore, many participants have found Islam’s approach to women much more egalitarian than
their own cultural and social circle before Islam. They think that Islam provides women what they
need instead of burdening them with unfair responsibilities and putting them in a race, Islam leaves
the decision to them.
Another push factor of the Hungarian society mentioned by the converts was that the characteristics
of Hungarian men. Several interviewees mentioned that they were not able to count on Hungarian
men as a partner because they found them as less responsible and they generally do not have a
tendency of settling down and building a family. They think Hungarian men cheat more on their
wives. On the other hand, they expressed that they found a secure and more trustable relationship
in Islam. According to the statement of Hungarian convert women, Muslim men would not cheat
on their wives if they are really faithful as adultery is a big sin and forbidden. They feel like that
Muslim men look for a settlement and build up a family and family concept is really sacred and
precious in Islam.
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In Islamic law, no race or no gender is superior to other before Allah, they all promised the same
reward afterlife; one’s race, gender or social position is not important but only her good deeds and
piety. As one's faith cannot be measured by a human being but only can be known by Allah, this
provides a quite egalitarian relation among the believers in theory. Therefore, it is observed among
our participants that this egalitarian and inclusive teaching has been really attractive for Hungarian
women. Being Muslim and becoming part of a huge religious community may be evaluated a kind
of an endeavor to fill the hole they feel in their life due to the high level of individualization in
Hungarian society. Many converts stated similar concepts about being Muslim such as "When I
become Muslim, I felt like I found my home", "I do not feel lonely any more", "We are all brothers
and sisters".
3.2 Change in Character, Name, and Appearance
In religious conversion, it is often that change in belief is followed by structural types of changes
that are the result of being part of a new group, having new ideologies and the urge to demonstrate
the new identity. I divided the possible common changes among my participants in 3 categories:
sharp character change, change in name and appearance change. Intentionally, I defined character
change as "sharp" because it is certain that each convert goes through a new characteristic
formation but what is important for us here if any of them has undergone a "sharp" characteristic
change such as becoming completely a new person with a set of reactions, temperatures, life habits,
etc. Several of my participants declared that they have become more patient, more understanding,
tolerant and enduring with the help of the teachings of Islam. However, none of them has gone
through an abrupt character change and became a completely different person. It has been observed
that the nature of the Hungarian convert women had already been very close to or in line with
Islamic teachings so the features they described above like becoming more positive and goodnatured were already present in their personality. Therefore, we may assume that it was not Islam
who changed them but they preferred Islam because their personalities were already matching to
expectations in Islamic teaching.
Hungarian convert women do not think a name change as a requirement of becoming a Muslim.
The majority of them keeps their Hungarian name and believes that this is actually what Islam
about and their being Hungarian is not an obstacle for them to be Muslims. One participant stated
that “I have become Muslim after the age of 20 and I have been using my Hungarian name until
this time and I see no reason to change this. By becoming Muslim I did not stop being a Hungarian.
I am simply both. Additionally, Islam does not require me to change my name as long as it has a
bad or evil meaning.” Only 2 among the participants have adopted a Muslim name and actually,
they also kept their Hungarian name so they use their Muslim name among Muslim companions
but they prefer to use their Hungarian name among their Hungarian circles. Including these 2, none
of them officially changed their names.
Social psychology and discursive psychology claim that persons are active in performing their
identity and whether we accept or not, we are usually trying to make an impression on the people
and groups we are daily interacting with, trying to present an identity, to present ourselves. Selfpresentation is further articulated by Goffman. [14] He introduced the concept of “front region and
back region” and defined it in the following manner:
The backstage language consists of reciprocal first-naming, co-operative decision
making, profanity, open sexual remarks, elaborate griping, smoking, rough informal
dress, ‘sloppy’ sitting and standing posture, use of dialect of sub-standard speech,
mumbling and shouting, playful aggressively and ‘kidding,’ inconsiderateness for the
other in minor but potentially symbolic acts, minor self-involvements such as humming,
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whistling, chewing, nibbling, belching, and flatulence. The front stage behavior can be
taken as the absence (and in some sense the opposite) of this.
Furthermore, the front region of a person is divided into three constituents: setting which is the
location, scenery and props where the interaction takes place, appearance which is nonverbal tools
that constitute a certain discourse about us without using words, provides information regarding
our socially ascribed features such as gender, social and economic status, beliefs, commitments and
occupation and other parts of our identity that we reveal with our clothes, symbols we put on such
as an engagement ring or hijab in our case. Individuals have a tendency of seeking approval of the
people around them even though sometimes the things we do to get the approval of certain people
may result in the disapproval of others. A good example of this can be a convert Hungarian woman
who adopts hijab seeking approval of the religious community while the same decision may cause
challenges and disapproval among non-Muslim acquaintances in Hungary. On the other hand, a
counter question to this claim can be here what if by dressing in a certain way, the individual
actually cause much more challenge in her life that would not worth the small portion of approval.
However, in such cases the individual might have been seeking a spiritual approval, or an approval
of an invisible “significant other” [15] such as ethnic or religious community or a spiritual being
besides the mundane one whose approval one may feel badly in need of then the approval of
insignificant others, or there are certain other motives behind the choice of this specific appearance
like in the case of Muslim women with hijab.
It has been discussed above that Hungarian convert women have not undergone sharp character
change and did not officially change their Hungarian names. On the other hand, Hungarian convert
women majorly adopt Muslim female modest dressing including hijab, covering their hairs.
Adopting hijab among our participants demonstrate variety with regards to the time it took for them
becoming a hijabi Muslim women after they converted. In all examples, it was a gradual process
for them to apply hijab from 1 year to 7 years. Hijab has been considered by Hungarian converts
as an important step to prove their Muslimness to not only to Hungarian non-Muslims but also to
the born Muslims. On the other hand, their approach and attachment to hijab are not identical in
different settings. For instance, one interviewee who adopted hijab 5 years after she became
Muslim stated that she does not keep her hijab on while she is visiting her family. “My family lives
in a very small village. I take off my hijab when I go there. They know that I have hijab but I prefer
not to keep it when I am at my family home. I usually stay at home with my parents so they are the
only ones who see my hair and this is completely okay in Islam. In small villages, there is no need
to get unwanted attention.” While another convert who adopted hijab 2 years after she converted,
adopted hijab despite the extreme objection of her mother. There are many disputes around hijab
among Muslim people and scholars [16], [17], [18], [19] but still to refuse hijab is an unorthodox
act in mainstream Islamic tradition. Especially among converts having hijab is a way to prove and
visualize their Muslim identity as it is discussed in Goffman's self-presentation.
3.3 Challenges Of Being a Convert Muslim
The new paradigm of religious conversion paralel to discursive psychology portrays the agents as
active actors who are consciously seeking out new paths and have been going through self-changes
gradually unlike the old paradigm of conversion in which actors were considered passive and they
converted suddenly and not in a self-directed but in a deterministic way. [6] In our case, Hungarian
women are active seekers and they are aware of the benefits and challenges of their actions and
choices. They are rational agents and able to chase new opportunities and make calculations of gain
and loss. Our agents' preference was experimental conversion so their belief, ideology, and selfchange did not happen in private but in social settings. Therefore, the religious conversion was not
a simple individual act, rather it was a socially structured phenomenon that is also shaped by the
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involvement of inter and intra-group members. The religious conversion for Hungarian women is
not a simple win-win process but there are certain things they had to give up to fit in the new group
while there are specific individual and social benefits they get in the end.
Islam has certain regulations, religious duties, obligation and restrictions that have a great impact
on the lives of believers and on the community life. After the agent converts to Islam, she is
expected to regulate her life, her social interactions and relations in line with Islamic teaching. It
should be underlined that Hungarian women converts never stated that they are forced to apply
these norms and regulations but basically they gradually embraced them and adopted them in their
lifestyle. However, the urge of obligation if not oppression is present in all kind of religious
conversion. Among many we can enlist the challenges of becoming Muslim for our participants as
regulation of dressing, sexual life, social interactions with the opposite sex, balancing social life
and daily religious rituals, negotiating the relations with new (Muslim) and old (non-Muslim) social
circle and yearnings of old habits and memories.
The Hungarian convert women sooner or later adopt modest dressing code of Islam, wearing also
hijab. Their adoption of hijab is always appreciated and appraised among Muslim community while
it gets a reaction in different levels among their non-Muslim family members and social circles.
All of our participants admitted that it is not easy to be visibly Muslim in Hungary which is a nonMuslim country. They have stated several disadvantages of being hijabi as when they put a hijab
on, their being Muslim is not anymore between them and Allah but rather becomes a public
representation. One participant stated that she has been a hijabi since 2010 but recently she has
been receiving more public attention.
I have been called many things like a terrorist, traitor when they recognized that I am
Hungarian. I was hesitant to adopt hijab at first as I have been working in a state office
but I did not get any negative reaction from my colleagues. Generally, the people on the
street who do not know me at all shows a reaction and as they are not holding an
important space in my life, I do not care what they think.
There have been many similar statements among the interviewees. It is common that they get
unwanted attention, verbal assaults and negative reactions on the street, in public transport and in
public places. There are not many but still examples of intolerance due to hijab in the workplace.
One participant is working in the health sector and she is using hijab everywhere except the
workplace as her boss would not allow her to have hijab in the workplace. Another participant who
once was working in an American company asked if she can come to work once in a while without
hijab. She refused this and after some time, her contract was ended and she thinks that the reason
was her being a hijabi.
Hijab is not the only factor that may create conflict especially in public places and in social
interactions. Muslims, if they are practicing ones, are required to pray five times a day and at least
3 of these prays, during winter time, are needed to be performed during work hours. One pray may
take maximum 10 minutes like a coffee break but these prays include physical movements that can
be strange for a non-Muslim audience so to find a place to perform them at the workplace is not
always possible. This is not only a problem for converts but also for born Muslims who work in
Budapest. Another religious duty is fasting, once in a year Muslims are fasting, abstaining from
eating and drinking from sunrise till dawn. This time period is also a challenge for Hungarian
converts during which they receive many questions and reactions from the non-Muslim audience.
However, it has been observed that converts are appreciating receiving questions as they consider
informing others about Islam also among their religious duty.
Islam does not forbid women from working and being a socially active member of the community
but there are certain regulations for both men and women to follow during inter-sex interactions.
The Islamic regulations of social behavior may and do contradict with the Hungarian way of social
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life. One of our participants expressed her difficulty in the workplace after she became Muslim and
married. “I did not have many difficulties but I needed to abstain myself from having close
interactions with my male co-workers. Here in Hungary handshaking, kissing from cheek and even
hugging are socially ordinary customs. When you refuse to abide by these customs, they think you
are strange or you become radical.” Among our data, there are several examples of these types.
Therefore, especially when they work, Hungarian converts are facing challenges of such type when
local social customs contradict with Islamic teachings.
One last and publicly least discussed issue between converts and among the Muslim community is
the concept of nostalgy. The nostalgia of the pre-Muslim times is a difficult emotion to handle
within the Muslim community. As converts are becoming Muslim earliest at the age of 18 to 20,
they have had a childhood and for some even adult life as a non-Muslim, memories of the nonIslamic culture. It is complicated to accept for them that they do/can miss and feel the nostalgia of
these times, especially the collective festivities such as Christmas and Easter. It is quite natural for
them to be sentimental during Christian festivity times as they were/are not only related to
Christianity but they are basically part of their childhood memories, the best times they had with
their family and social circles. However, as these type of festivities are not approved by Muslim
communities and when these days approach, the discussions about how converts should behave or
manage these non-Islamic festivities with their non-Muslim parents and circles become the focus
among the Muslim community. TZ shared her feelings as “We should be able to talk about our real
feelings, we do miss celebrating Christmas and such and there is no shame in it. We do feel
nostalgic but this does not mean we are less Muslim. They are our childhood memories and we
should not be judged due to our feelings.” Most of our participants do visit their non-Muslim
parents during Christian holidays but they do not get involved with festivities as they did before
they converted. They are celebrating Islamic festivities with the Muslim community so they do not
feel excluded during Islamic celebration yet they do self-exclude themselves from non-Islamic
ones to some extent that makes them feel nostalgic about old days.
4. Conclusion
In this paper, the dynamics of conversion among Hungarian female converts have been explored
in terms of different conversion theories. This paper claims that there are the certain push and pull
factors that could show variety in each case of conversion and lead the individual to the final
decision of conversion. The first encounter mediums with Islam has been analyzed via narratives
of the participants and it has been documented that Hungarian female converts are not simply
recruited but mostly they met Islam via personal search, local institutions, and individual contact.
Social scientists have been discussing particular types of conversion and it has been explored that
our participants fit into the new paradigm of religious conversion as being active seekers. It has
been also discussed that among our participants, 4 types of conversion were detected: gradual,
active, intellectual and affectional. These 4 types were all present among our participants but their
impact level was different. Additionally, Hungarian female converts majorly do not change their
names and have not undergone radical character change after becoming Muslim. Throughout the
paper, all discussions and claims have been supported with personal accounts, narratives of our
participants and field research data.
The religious conversion for Hungarian women is not a simple win-win process but there are certain
things they had to give up while there are specific individual and social benefits they get in the end.
The religious conversion of Hungarian women has not demonstrated radicalization elements,
meaning that they do not become a threat to the country. Moreover, Hungarian convert women
usually taking leader positions among Hungarian female community as they have competence in
Hungarian language, legal and social system but we have not discusses this matter in this paper.
Hence, the ‘‘convert’’ often changes the ‘‘converter’’, in some cases so this topic requires further
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research and we assume that Hungarian convert women may play a crucial role among the Muslim
community of Hungary and their further welfare.
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AZ OSZTÁLYON BELÜLI NÉPSZERŰSÉG ÉS STÁTUSZ
VIZSGÁLATA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS
ISKOLÁKBAN: EGY KEVERT MÓDSZERTANÚ KUTATÁS
TAPASZTALATAI
Bocskor Ákos
Budapesti Corvinus Egyetem, doktorjelölt, akos.bocskor@gmail.com
Absztrakt
A tanulmány az iskolai osztályokon belüli népszerűség és státusz vizsgálatának módszertani
kérdéseit tárgyalja a szerző 2019 tavaszán, az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében
megvalósult saját adatfelvételének a tükrében. Miközben a téma jelentős nyugat-európai és északamerikai szakirodalommal rendelkezik, Magyarországon csak kevés kutató foglalkozott eddig
ezzel a kérdéskörrel. A vizsgálati módszereket illetően pedig mind a hazai, mind a nemzetközi
szakirodalomban a hagyományos statisztikai módszerekre alapozó szociometriai megközelítések
valamint a klasszikus etnográfiai terepkutatások a jellemzőek, más kutatási módszerek illetve a
kvalitatív és kvantitatív módszerek integrálására épülő kevert módszertan ritkaságnak számít.
Kutatásom során hat észak-magyarországi általános iskola 286 felső tagozatos diákjával végeztem
kérdőíves adatfelvételt, ebből három iskolában terepkutatás is megvalósult, melynek keretében 133
diákkal kiscsoportos interjúkat is készítettem. Jelen tanulmány elsősorban a felmérés
előkészítésének és lebonyolításának tapasztalataira fókuszál, kitérve az angolszász
szakirodalomban használt terminológia magyarországi adaptációjának a kérdésére is. Bemutatja
milyen technikai és szervezési nehézségekkel szembesül ma egy kutató az iskolai kutatások
előkészítése során és ezen nehézségek hogyan torzítanak egy eredetileg reprezentatívra tervezett
mintát is (a mintába kerülő iskolák részvételi hajlandóságának illetve a szülői beleegyezések
arányának tükrében). Megállapítjuk továbbá, hogy a négynapos terepkutatásos modell jól
vizsgázott, a teljes terepkutatásban résztvevő iskolák esetében a gyerekek gyorsan megszokták a
kutató jelenlétét, mind a fókuszcsoportos beszélgetések során, mind a tanórák közötti szünetekben
nyitottak és közvetlenek voltak. A kutatás pozitívumai közé tartozik az iskolákkal kialakított jó
kapcsolat, az intézményvezetők és a szaktanárok nyitottsága és rugalmassága. Végezetül a fordítás
kérdéskörével kapcsolatban, habár a kifejezések többségét korábbi hazai mintákat is segítségül
véve sikerült megfelelő módon adaptálni, magát a „népszerűség” fogalmát illetve a „stréber” és
„vezéregyéniség” kifejezéseket illetően a tanulók részéről időnként értelmezési nehézségek
fogalmazódtak meg. A tanulmány ezen nehézségeket és a lehetséges alternatív kifejezéseket is
ismerteti.
Kulcsszavak: oktatáskutatás, társas kapcsolatok, iskolai népszerűség, kevert módszertan,
terepkutatás
1. Bevezetés
A gyermekek és serdülők idejük tekintélyes részét töltik el oktatási intézményekben, melyek ezáltal
mindennapjaik meghatározó részeivé válnak. A diákok közötti társas kapcsolatok és az osztályon
(évfolyamon, iskolán) belüli státusz az egyik kiemelkedő jelentőségű aspektusa ezen
mindennapoknak, amely a nemzetközi szakirodalmat is kiemelten foglalkoztatja már évtizedek óta,
különösen a nyugat-európai és észak-amerikai kutatókat. Ez a kiemelt érdeklődés érthető, hiszen
ezen társas kapcsolatoknak és dinamikáknak a jelentőségét (amellett, hogy intuitív módon is
könnyen belátható) számtalan empirikus kutatás eredménye is igazolta már. Az osztályon belüli
népszerűség és státusz jelentősége különösen a serdülőkorba való lépéssel válik kiemelkedővé [1]
amikor közismert a kortárscsoport jelentőségének a megnövekedett hatása, a szülői, tanári és más
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„felnőtt tekintélyek” rovására. Ebben az életkorban a népszerűség sok diák számára az egyik
elsőszámú prioritássá válik [1], megelőzve olyan más célokat mint a tanulás, a tanárokkal és
szülőkkel való jó kapcsolat, de akár még a barátság fontosságát is. Mindezek ismeretében meglepő
lehet talán, hogy Magyarországon néhány kivételtől eltekintve [2], [3], [4] viszonylag kevéssé
kutatott az iskolai népszerűség kérdésköre. Kutatásom, mely az Új Nemzeti Kiválóság Program
(ÚNKP) keretében valósult meg, ezt a hiányt kívánta pótolni, létrehozva legjobb tudásom szerint
elsőként egy olyan (igaz méretében korlátozott) magyarországi adatbázist, mely kifejezetten a
népszerűség és státusz kérdéskörének vizsgálatára jött létre. Emellett a kutatás kevert módszertanú
megközelítése igyekezett összehangolni a nemzetközi szakirodalomban (is) túlnyomó többségében
párhuzamosan létező kvantitatív (szociometriai, hálózatelemzési) és kvalitatív (etnográfiai)
hagyományokat. Jelen tanulmány ezen (sok tekintetből kísérletinek tekinthető) kutatás módszertani
tapasztalatait mutatja be kitérve az alkalmazott módszertan, a kutatás megtervezésének és
megvalósításának ismertetésére, ezek jövőbeli implikációira valamint néhány, az angol nyelvű
szakirodalomban használt fogalom fordítási nehézségeire és értelmezésbeli eltéréseire is. A kutatási
tapasztalatok bemutatását egy rövid módszertani bevezető előzi meg, a tanulmányt pedig a
tapasztalatok összegzése és a tanulságok levonása zárja.
2. A népszerűség kutatásának rövid története: konceptualizáció és mérés
Habár a népszerűség (popularity) egy, a mindennapi közbeszédben is rendszeresen használt
fogalom, a téma kutatói felhívják a figyelmet arra, hogy értelmezése nem egységes, és a
tudományos szakirodalomban is gyakran inkonzisztens módon használják. [5], [6] A társas
kapcsolatok több évtizedes észak-amerikai irodalmát áttekintve láthatjuk, hogy a fogalomnak
többféle konceptualizációja és operacionalizációja létezik illetve létezett. Az 1930-as évektől
kezdődő szociometria kutatások [7] egészen az 1990-es évek közepéig alapvetően kedveltségként
konceptualizálták, és ennek megfelelően a kedveltségi (like) jelölések vagy a kedveltségi és
ellenszenvi (dislike) jelölések különbségének standardizált aggregátumával számoltak. [8] Az
1990-es évek második felétől kezdődően megjelentek az olyan kutatások amelyek a kedvelési és
ellenszenvi jelölések mellett azt is vizsgálták, hogy kik azok a diákok és milyen jellemzőkkel
rendelkeznek akiket a társaik népszerűnek jelölnek. [9], [10] Ezen felmérések rávilágítottak arra,
hogy a korábban a kutatók által népszerűségként operacionalizált kedveltség nem azonos azzal
ahogyan a diákok elképzelik a népszerűséget: a „népszerű” és a „kedvelt” jelöléseket nem
ugyanazok a diákok kapják, a két dimenzió között csak mérsékelt korreláció figyelhető meg. [11]
Mindezen eredmények nem voltak ismeretlenek a társadalomtudományi kutatások kvalitatív
hagyománya számára, amelynek kutatói etnográfiai terepmunkájuk során már az 1980-as évektől
kezdve nagyobb figyelmet szenteltek a népszerűség kérdésének és tisztában voltak vele, hogy a
népszerű diákok nem mindig azok akik kedvelnek. [12] A kvantitatív kutatások számára viszont ez
a felismerés komoly lehetőséget jelentett a társak közötti státusz többdimenziós (népszerűség,
kedveltség) értelmezésére, ugyanakkor a „kétféle népszerűség” terminológiai kihívásokat is
tartogatott magában. Az 1990-es évek második felében és a 2000-es években elterjedt az a
gyakorlat, hogy a két dimenziót különböző jelzők segítéségével különböztetik meg, például a
„szociometriai” és „észlelt” népszerűség kifejezésekkel. [10] A korábbi publikációknál viszont
minden egyes esetben fontos tisztázni, hogy a szerzők által használt „népszerűség” fogalom a két
dimenzió melyikére utal valójában. Antonius Cillessen és Peter Marks Conceptualizing and
measuring popularity című tanulmányukban azt javasolják, hogy az egyértelműség és a fogalmi
tisztaság érdekében a kutatók a népszerűség kifejezést használják amikor a státusz, dominancia és
láthatóság dimenzióit megragadni kívánó „észlelt népszerűségre” utalnak, és a preferencia vagy
elfogadottság kifejezéseket amikor az adott egyén kedveltségére. [6] Mivel a 2010-es évektől ez a
terminológiai látszik meghonosodni a szakirodalomban is, kutatásom során én is ilyen értelemben
használom ezeket a fogalmakat.
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3. Kutatási módszerek
Ahogyan azt a tanulmány bevezető részében már említettem, kutatásom kevert módszertani
megközelítést alkalmazott. Habár kérdőívek és interjúk együttes alkalmazása tulajdonképpen
évtizedek óta része a társadalomtudományi gyakorlatnak (lásd például James Coleman klasszikus,
serdülőkkel végzett vizsgálatát [13]), a kutatási technikákon túlmutató, mélyebb módszertani
aspektusok integrációjának és az ebből fakadó szinergia kiaknázásának a kérdése csupán az elmúlt
bő egy évtizedben került az érdeklődés előterébe. Kutatásom során a kvalitatív és a kvantitatív
adatgyűjtési és elemzési technikák egyforma hangsúlyt kapnak, az elemzés során kétirányú
konvergens kevert módszertani integrációt alkalmazok (bidirectional convergent mixed methods
integration). [14]
Kutatásom kvantitatív részében kérdőíves felmérés segítségével vizsgáltam a népszerűség és
státusz kérdéskörét. A kérdőívben a válaszadóknak minden osztálytársuk esetében ötfokú skálán
kellett jelölniük mennyire kedvelik vagy nem kedvelik az adott illetőt, egy másik kérdés keretében
pedig háromfokú skálán kellett jelölniük mennyire tartják népszerűnek (népszerű – népszerűtlen –
egyik sem). A további szociometriai kérdések során 17 tulajdonsággal kapcsolatban kellett
jelölniük a megkérdezetteknek azon osztálytársaik nevét, akikre igaz az adott állítás. Ezek olyan
tényezők voltak, amelyekről a nemzetközi szakirodalom, az MTA TK „Lendület” RECENS
Kutatócsoport korábbi iskolai kutatásai [3], [4], illetve egy saját 2015-ös fókuszcsoportos kutatás
eredményei [15] alapján feltételezni lehetett, hogy hatással vannak az osztályon belüli
népszerűségre illetve státuszra (pl. viccesség, segítőkészség, sport, félénkség, „kényesség”).
Utóbbi két forrás a lehetőségek megfogalmazásában, az angolszász szakirodalom
fogalomrendszerének magyarországi adaptációjában is segített. A kérdőív emellett néhány további,
nem szociometriai jellegű kérdést is tartalmazott, melyek az észlelt osztálynormákra, a
megkérdezett etnikai önidentifikációjára, valamint dohányzási és alkoholfogyasztási szokásaira
vonatkozott.
A kvantitatív felmérés kvalitatív terepkutatással egészült ki, melynek során kiscsoportos interjúkat
folytattam a résztvevőkkel. A terepkutatásokat négynaposra terveztem, melyből az első nap az
iskolai osztályokban a fentebb ismertetett papírlapú kérdőívek kitöltését tartalmazta (30–35 perc),
illetve a kérdőívek kitöltését megelőzően egy 5–10 perces kötetlen beszélgetést a tanulókkal,
melynek során tájékoztattam őket a kutatásról és a kérdőívek kitöltésével kapcsolatos fontosabb
tudnivalókról, illetve válaszoltam a diákok kérdéseire is. A kérdőív kitöltése után, az óra végén, a
diákok maguk oszthatták be a következő három nap 4–6 fős kiscsoportjait. A kiscsoportos interjúk
során egy nyugodt helyszínen (például a könyvtárszobában) beszélgettünk a diákokkal, frissítők és
rágcsálnivalók társaságában. Ezen beszélgetések folyamatosan zajlottak a megmaradt három
tanítási nap során, mindig elkérve az adott óráról a kérdéses tanulókat. Az interjúk projekciós
technikát alkalmaztak és egy képzeletbeli új tanulóból indultak ki, akivel kapcsolatban meg kellett
határozniuk a résztvevőknek, hogy milyen új osztálytársat szeretnének (hogyan viselkedjen,
milyen tulajdonságokkal rendelkezzen, stb.), ha fiú, illetve ha lány ez az új tanuló. Ezt egy páros
feladat követte, melynek során két fiú és két lány sziluettet tartalmazó lapot kaptak, felettük
„népszerű”, illetve „népszerűtlen” feliratokkal. Párosával meg kellett beszélniük és a lapra írniuk,
hogy milyennek kellene lennie, illetve hogyan kellene viselkednie ennek az új fiú illetve lány
tanulónak ahhoz hogy népszerűvé illetve hogy népszerűtlenné váljon az osztályban. A beszélgetés
vázát ezt követően ezen rajzok alkották, a felsorolt tulajdonságok közös megbeszélésével, melynek
során fokozatosan áttértünk az osztály életével kapcsolatos eseményekre. Az interjúvázlat további
kérdései egyes, a szakirodalomból ismert tulajdonságokkal, illetve viselkedésmintákkal (pl. fizikai
kinézet, agresszió, sport) kapcsolatos beszélgetések elindítását szolgálták, amennyiben az adott
téma a sziluettekkel kapcsolatos megbeszélés során nem merült még fel. A kutatás a terepkutatások
gyakorlatának megfelelően számos további, az intézményvezetőkkel, tanárokkal és gyerekekkel
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folytatott kötetlen beszélgetéssel, illetve megfigyeléssel egészült ki, melyek tapasztalatait és
benyomásait egy terepnaplóban rögzítettem.
A kutatás az eredeti terv szerint 10 iskola felső tagozatos osztályaiban zajlott volna, ezen iskolák
fele esetében teljes, négynapos terepkutatásként, míg a másik felében csak egynapos, kérdőíves
adatfelvételként. A kutatás első lépéseként, 87 db Nógrád megyei állami fenntartású, nem
gyógypedagógia vagy speciális oktatást nyújtó intézmény listája lett összeállítva, melyből véletlen
mintavételi eljárás során került kiválasztásra a 10 iskola.1 Látható, hogy az alacsony elemszám
ellenére a kutatás igyekezett egy (valamilyen mértékben) Nógrád megyére reprezentatív mintát
kialakítani. Ugyanakkor a felmérés beleütközött két olyan az iskolai kutatásokra jellemző
nehézségbe, melyek a minta reprezentativitását aláásták, a torzításához vezettek: a kiválasztott
iskolák kutatásba való beleegyezésének a kérdésébe és a résztvevő iskolákban a szülői
beleegyezések kérdésébe. Ezen nehézségek a következő szekciókban részletesebben is ismertetésre
kerülnek majd. A kutatás végül hat általános iskola felső tagozatos osztályában zajlott le, ebből
három a teljes terepkutatásban, három pedig csak a kérdőíves felmérésben vett részt. A kutatásban
a hat iskola 371 felső tagozatos diákja közül 286 töltött ki kérdőívet (77%), a terepkutatásban pedig
a három résztvevő iskola 182 felső tagozatos diákja közül 133 vett részt (73%). A résztvevő iskolák
között egy városi és öt falusi iskola található. A hatból öt iskolára jellemző a hátrányos helyzetű és
a roma gyerekek kifejezetten magas aránya.
4. A terepkutatás tapasztalatai
4.1 A kutatás előkészítése
A kutatás előkészítése során az intézményfenntartó, az iskolák és a szülők beleegyezésének a
biztosítása volt az egyik kulcsfontosságú mozzanat. Ennek biztosítása érdekében először a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot tájékoztattam a kutatás tervéről illetve arról, hogy
melyik tankerületeket érintené a vizsgálat, majd az ő támogató válaszukat követően megkerestem
a mintába bekerült iskolákat. Az iskolák számára a felkérő email a kutatás céljainak és
lebonyolításának rövid összefoglalóját tartalmazta, melyhez egy, a kutatást részletesebben is
ismertető melléklet került csatolásra. Ennek ellenére a megkeresett 10 iskola közül csupán három
volt, amelyik beleegyezett a részvételbe és elegendő felső tagozatos diákkal is rendelkezett ahhoz,
hogy a felmérést érdemes legyen lefolytatni. Az ezen három iskolában 2019 márciusában elvégzett,
iskolánként négynapos terepkutatás így egy újabb, nyolc iskolából álló, már csak kérdőíves
felmérést célzó mintával egészült ki, melyek közül három iskola egyezett bele a felmérésbe. Ezen
iskolákban a kérdőíves adatfelvétel 2019 májusában zajlott le. A felmérésben részt vevő iskolák
esetében a felmérést körülbelül egy hónappal megelőzően minden felső tagozatos diák szülei
számára beleegyező nyilatkozatot küldtem2, melyben röviden tájékoztattam a szülőket a kutatás
céljairól és fontosságáról és amelyen bejelölhették, hogy engedélyezik-e gyermekük részvételét a
kutatásban. A nyilatkozat túloldalán a diákok részére megfogalmazott pár soros tájékoztatás
szerepelt a kutatással kapcsolatban.3 Amint fentebb már utaltam rá, a második fontosabb
előkészítési problémával itt szembesültem: a hat iskolából kettő esetében a szülők egy jelentős
része (az egyik iskola esetében körülbelül fele, a másik iskola esetében negyede) nem adta aktív
hozzájárulását a kutatásban való részvételhez. Ezen eseteknek kisebbik hányada volt az aktívan
bele nem egyező szülő, jellemzőbb volt az, hogy a szülők többszöri kérésre sem küldték vissza
Technikailag ez úgy valósult meg, hogy mindegyik iskola neve mellé egy véletlenszám lett generálva Microsoft
Excel-ben és ezen véletlenszámok alapján lettek növekvő sorrendbe rendezve az iskolák.
2
Technikailag ez úgy került lebonyolításra, hogy az iskoláknak postai úton elküldtem az összes beleegyező
nyilatkozatot, az osztályfőnökök pedig kiosztották ezeket a diákok számára, akik hazavitték a szüleiknek aláíratni
majd (ideális esetben) visszavitték az osztályfőnöknek.
3
Habár eredetileg felmerültek kétségek azzal kapcsolatban, hogy ezen információk elérik-e a tanulókat, a
kérdőíves felmérés előtti beszélgetésekből kiderült, hogy a diákok jelentős része ténylegesen elolvasta ezt a
tájékoztatót.
1
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(illetve a gyerekek nem hozták vissza) ezeket a nyilatkozatokat (megjegyzendő, hogy a másik négy
iskolában nem is volt olyan szülő, aki ne egyezett volna bele a kutatásba).
Vajon mi állhat az iskolák illetve a szülők jelentős csoportjainak bele nem egyezése mögött?
Természetesen ezen kérdések kapcsán nem fogalmazható meg egzakt választ, ugyanakkor néhány
megalapozott spekuláció igen. Az iskolák esetében a (nagyon kisméretű iskolák leszámítása után)
a körülbelül 50 százalékos beleegyezési arány részben magyarázható az iskolák (oktatói és
adminisztratív) leterheltségével és a többféle különböző megkeresésben és hazai és nemzetközi
felmérésekben való részvétellel. Habár a valóságban a kutatásban való részvétel az adott
iskoláknak minimális pluszterhet jelentett, az ettől való félelem jelentős tényező lehetett. Erre utal
legalábbis több intézményvezetővel lefolytatott telefonbeszélgetés, ahol igyekeztem
kihangsúlyozni azt a tényt, hogy az iskoláknak ez kevésbé jelent pluszterhet, ugyanakkor ez nem
minden esetben bizonyult kellően meggyőző érvnek. Habár a felkérő levelek is tartalmaztak erre
vonatkozó információkat, a jövőben valószínűleg ezt nyomatékosabban is szükséges lehet
kiemelni. Különösen hangsúlyos lehetett ez a szempont a városi iskolák esetében, ahol a kibővített
mintába került hat iskola közül csupán egy kívánt részt venni a kutatásban (ezzel szemben a 12
falusi iskolának csupán a negyede nem volt hajlandó részt venni). Emellett a felmérés időzítése is
fontos szempont lehetett, a májusi második hullám iskolái közül többen jelezték, hogy habár a
kutatás már nem fér bele a tanévi programjukba, a következő tanévben szívesen részt vennének
benne. A szülői beleegyező nyilatkozatok kapcsán fontos megjegyezni, hogy mivel viszonylag
kevés volt a kifejezetten bele nem egyező szülő (négy iskola esetében nem is volt ilyen), egy
passzív beleegyezést alkalmazó kutatás esetében lényegesen magasabb lett volna a részvételi arány,
mint a jelenlegi aktív beleegyezést alkalmazó felmérésben. Aktív beleegyezésnél arról kell a
szülőknek nyilatkozniuk, hogy engedélyezik-e a kutatásban való részvételt, míg passzív
beleegyezésnél csupán akkor kell nyilatkozniuk, ha kifejezetten ellenzik azt.4 A kutatás során
látható volt ugyanakkor, hogy még azon három iskola esetében is, ahol lényegében minden szülő
aktívan is beleegyezett a kutatásba (95% feletti beleegyezés), osztályonként a diákok öt és 20
százalék közötti aránya betegség vagy egyéb okból való távollét miatt nem tudja kitölteni a
kérdőívet. Habár érdemi ellenállás a felméréssel kapcsolatban (legjobb tudomásom szerint) nem
fogalmazódott meg a szülők részéről, a beleegyező nyilatkozat szövegezése és a szülőkkel való
előzetes kapcsolatfelvétel bizonyos aspektusainak továbbfejlesztését érdemes lehet mérlegelni.
Az iskolák részvétele és a szülői beleegyezésekkel kapcsolatos nehézségek mellett az előkészítés
másik fontos kihívása a kutatás speciális jellegéből adódott. Mivel a felmérés az Új Nemzeti
Kiválóság Program ösztöndíja keretében valósult meg, a program pedig nem biztosított lehetőséget
fizetett kutatási asszisztens alkalmazására (csupán a szakmai tapasztalat kedvéért pedig nem akadt
jelentkező a többször, több egyetemi fórumon megismételt felhívásra sem) így a kutatás
előkészítését és lebonyolítását lényegében egy „egyszemélyes kutatócsoport” hajtotta végre, amely
az előkészítés során komoly adminisztratív és kapacitásbeli terheket rótt rám (kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás az iskolákkal telefonon és email-en, beleegyező nyilatkozatok postázása, kérdőívek
szerkesztése és nyomtatása, frissítők és rágcsálnivalók beszerzése, utazások megtervezése, stb.). 5
A kutatás egyszemélyes jellege a lebonyolítás folyamata során már nem jelentett problémát, amely
elsősorban annak tudható be, hogy mind a hat résztvevő iskolában évfolyamonként csak egy
osztály található, így a felmérés során nem volt szükség párhuzamosan futó kérdőívezésre és
interjús csoportokra.
Habár ez utóbbi megközelítés nyilvánvalóan jobb beleegyezési arányokat eredményez, komoly etikai (és az adott
ország jogrendszerétől függően jogi) aggályokat is felvethet.
5
Ugyanakkor mind az előkészülettel kapcsolatos szakmai kérdésekben (felkérő levelek szövegezése, a kérdőív és
interjúvázlat kialakítása) mind a technikai háttér biztosítása kapcsán (pl. nyomtatás) jelentős segítséget kaptam az
MTA TK Számítógépes Társadalomtudomány CSS-RECENS Kutatócsoport tagjaitól. Emellett az egyik iskola
esetében a kiscsoportos interjúk elvégzésében segítséget nyújtott a BCE Szociológia Doktori Iskola egyik
doktorandusz hallgatója is.
4
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4.2 Kutatás közben
Amint az a módszertani résznél már említésre került, a kutatás alapvetően három komponensből
tevődött össze: egy kérdőíves felmérésből, kiscsoportos interjúkból és egy ezeket kiegészítő
terepkutatásból. Habár a teljes kutatás összesen négy tanítási napot vett igénybe, amely viszonylag
rövid időnek tekinthető egy extenzívebb terepkutatáshoz viszonyítva, a felmérés tapasztalatai azt
mutatják, hogy ez a megközelítésmód a szimpla kérdőívezéshez, illetve a szimpla interjúzáshoz
képeszt számos előnnyel járt illetve hasznos pluszinformációkat is biztosíthatott. Az első fontos
szempont, hogy a diákok nagyon gyorsan megszokták az iskolai jelenlétemet és mind a
szünetekben, mind a csoportos interjúk esetében jellemzően nagyon közvetlenek, együttműködőek
és nyitottak voltak. Ez a fajta oldottság és közvetlenség jól érzékelhető volt azokhoz az iskolákhoz
viszonyítva, amelyekben csak kérdőíves felmérést végeztem, illetve a korábbi csak
fókuszcsoportos kutatásunkhoz [15] viszonyítva is. A diákokkal kialakított jó kapcsolat mellett a
kutatásban részt vevő iskolák mindegyikére jellemző volt a pozitív, támogató hozzáállás a
felméréssel kapcsolatban, mely mind az intézményvezetők mind a tanárok részéről megnyilvánuló
érdeklődésben és rugalmasságban is érzékelhető volt.
A terepkutatás megvalósításának számtalan pozitív tapasztalata mellett négy olyan terület van,
amelyre érdemes röviden kitérni. Először is fontos kérdés, hogy a kérdőíves adatfelvétel miatt
milyen tantárgy tanórája marad el. Korábbi kutatásunk során azt vettük észre, hogy a testnevelés
egy olyan közkedvelt tantárgy, amely elmaradásának nem örülnek a diákok. [15] Emiatt azt
javasoltuk az iskoláknak, hogy lehetőség szerint más tantárgy maradjon el. Ennek az iskolák egy
része eleget is tett, többségük viszont amellett érvelt, hogy a készségtantárgyak (rajz, ének,
testnevelés) elmaradása kisebb lemaradást jelent a tananyag szempontjából mint más „fontosabb”
tantárgyaknak az elmaradása, és inkább ezen tantárgyaknak idősávjába ütemezték a kérdőíves
felmérést. Meglepő módon azonban azt tapasztaltuk, hogy (legalábbis a néhány így elmaradt
testnevelés óra esetében) a diákok nemhogy csalódottságuknak nem adtak hangot, hanem több
esetben kifejezetten pozitívan ítélték meg a testnevelés óra elmaradását. Mindez természetesen
adódhat a mintába került osztályok alacsony számából és egyéb sajátosságaiból is.6 Másodszor, a
kiscsoportos interjúk lebonyolításához a megfelelő helyszín kiválasztása szintén kulcskérdés
melyet korábbi munkánkban részletesen is érintettünk. [15] A három iskola esetében, amelyekben
teljes terepkutatás megvalósult szerencsés helyzet alakult ki: kettő iskolában a könyvtárszobát
lehetett berendezni mind a három interjús napra, míg a harmadik iskola esetében egy nem használt
nyelvi labor jutott ugyanerre a sorsra. Ennek kapcsán fontos a tanulók magas fokú együttműködését
is kiemelni, akik alapvetően tisztában voltak a beosztással (melyik nap melyik évfolyam jön), de
ezen felül a szünetekben is rendszeresen érdeklődtek a pontos beosztás felől és a legtöbb esetben
önállóan, összeszedve az adott kiscsoportot megjelentek a helyszín előtt a szünet vége felé.
Harmadszor, a kérdőívek kitöltésének tapasztalata azt mutatta, hogy a diákok megértették a
kérdőívet és néhány tipikus kérdést leszámítva viszonylag problémamentesen ki tudták tölteni
(ezen tipikus kérdésekről a következő szekcióban írok majd részletesebben). Ugyanakkor látható
volt az is, hogy az egyes tanulók illetve osztályok nagyon eltérő kitöltési sebességgel dolgoznak.
Elsősorban a felsőbb évfolyamok (hetedik-nyolcadik osztály) az eredetileg 30–35 percesre
tervezett kérdőívet gyakran 20–25 perc alatt kitöltötték, míg néhány osztály esetében szükség volt
a teljes tanórára. Néhány diák esetében előfordult a tanórából való kicsúszás is, de ez a mintának
csupán pár százalékát érintette (négy-öt diák esetében fordult elő a 286 kitöltő közül). Végezetül,
a csoportos interjúk kapcsán elmondható, hogy a felmérés terepkutatásos jellegének köszönhetően
alapvetően oldott hangulatú, nyitott és tartalmas interjúk születtek, ugyanakkor néhány csoport
Az egyik iskolában például nem volt testnevelő tanár és más szaktanárok tartották meg a testnevelés órákat is.
Volt olyan másik iskola is, ahol nem volt fix státuszban testnevelő tanár, hanem több óraadó oktató oldotta meg a
tantárgy oktatását.
6
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esetében (elsősorban a felsőbb évfolyamok körében) megfigyelhető volt egy nagyobb mértékű
megfontoltság, visszafogottság a válaszadások területén, mely ezen csoportok esetében valamivel
kevésbé oldott hangulatú beszélgetést eredményezett mint amilyen a csoportok többségében
megfigyelhető volt. A csoportos interjúk sok esetben a tervezettnek megfelelően ideális
fókuszcsoportként működtek, a résztvevők közötti sok interakcióval, egymás mondanivalójára való
reagálással, visszakérdezéssel, beszélgetéssel. Ugyanakkor hasonlóan gyakori volt, hogy a
hagyományos fókuszcsoportokhoz képest sokkal több moderátori irányítás vált szükségessé, és a
beszélgetés fókuszcsoport helyett sokkal inkább egy „egyszerű” csoportos interjú irányába tolódott
el. Mindez ugyanakkor összhangban van a nemzetközi szakirodalomban a gyermekekkel végzett
fókuszcsoportok során tapasztaltakkal. [16], [17] Az interjús kutatás egy további érdekes
tapasztalata volt a marginalizált helyzetben lévő diákok kezelése. Azon gyakorlattal ellentétben,
amikor a csoportok kialakítása során valamelyik csoportba belekerülnek azon diákok akiket „senki
nem akar választani”, kutatásom során az ilyen helyzetben lévő diákokkal páros interjúkat
folytattam (két osztályban összesen négy ilyen diák volt megfigyelhető). Ennek a megoldásnak
jelentős hozománya volt, hogy míg nagyobb csoportos interjúk esetében korábbi tapasztalataink
alapján csendben „meghúzódtak” volna a csoportban [15], addig ezen páros interjúk során teljes
mértékben megnyíltak és számos hasznos és releváns információval gazdagították a beszélgetést
(a két páros interjú tapasztalatai alapján jó rálátással rendelkeznek az osztály társas viszonyaira és
a saját marginalizált helyzetükre is).
4.3 Az angolszász irodalomban használt kifejezések fordítása
A kérdőíves kutatás során néhány kifejezéssel kapcsolatban értelmezési nehézségek merültek fel a
résztvevők irányából. Az első ilyen kifejezés maga a „népszerűség” (popularity) fogalma volt,
melynek az értelmezése a magyar kontextusban kevésbé egyértelmű mint például az amerikaiban,
ahol a kamaszokkal kapcsolatos filmekben és a tömegkultúra egyéb termékeiben is rendszeresen
megjelenő fogalom. A fókuszcsoportos beszélgetések is megerősítették azt a benyomást, hogy a
„népszerűség” fogalmával kapcsolatban a válaszadók jelentős csoportja bizonytalan, és akik tudják
értelmezni is többségében inkább kedveltségként értelmezik, mint a nyugati szakirodalomban a
kifejezés alatt értett státuszt, láthatóságot és dominanciát leíró fogalomként. Az elfogadottság
(kedveltség) és a népszerűség között a fiatalabb korosztályok esetében a nyugati szakirodalom is
alapvető átfedést figyelt meg [18], ugyanakkor a nyolcadik osztályos korosztály körében már a
nyugati tapasztalatok alapján szét kellene válni ennek a két konstrukciónak. Természetesen az
adatok rögzítése és előzetes elemzése ad majd arra egyértelmű választ, hogy ténylegesen mekkora
különbséget láttak a válaszadók a két konstrukció között. Emellett a minta korlátozott elemszáma
szintén óvatosságra int az általános következtetések levonásával kapcsolatban. Mindenesetre a
kérdőíves felmérések során a résztvevők egy része által megfogalmazott kérdések és a csoportos
interjúk tapasztalatai alapján az biztosan megállapítható, hogy a „népszerűség” mellett a státusz és
dominancia dimenzióit megragadni kívánó alternatív konstrukciókat is érdemes lehet majd az
elemzés során vizsgálni illetve jövőbeli kutatásokba bevonni. Ilyen alternatív konstrukció lehet a
nyugati szakirodalomban is alkalmazott „menőség” (coolness), mely a jelen kutatásban is szerepelt
és amelynek értelmezésével kapcsolatban nem merültek fel hasonló problémák. A nyugati
kutatásokban előfordul a vezetői készségekre való rákérdezés is (leadership), melyet saját
kérdőívemben (megfelelő korábbi magyar minták hiányában és a korosztálynak megfelelő
szóhasználat szándékával) a „vezéregyéniség” kifejezéssel mértem. Ugyanakkor ez a kifejezés sem
volt minden válaszadó számára egyértelmű, szinte mindegyik osztály esetében többen jelezték az
értetlenségüket. Bár a kérdőívek kitöltése során ennek a szónak a jelentése könnyen tisztázható
volt, a jövőben célszerű megfontolni (a vizsgált korosztály esetében) a „vezér” kifejezés illetve
alternatívaként körülírásoknak (például „akit követnek a többiek”) az alkalmazását. Lényegesen
nagyobb problémát okozott a társak által pejoratívan értelmezett iskolai elköteleződést és
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tanulmányi igyekezetet megragadni kívánó „stréber” szó használata. Habár ezen magyar
kifejezésnek (legjobb tudásom szerint) nem létezik tökéletes angol megfelelője, előzetes úgy
véltem lényegesen jobban megragad fontos vizsgálni kívánt dimenziókat mint az angolszász
szakirodalomban használt „tanár kedvence” (teacher’s pet) kifejezés. Ugyanakkor tanulók tömegei
számára nem volt egyértelmű a kérdőíves felmérés során a fogalomnak a jelentése, és a csoportos
interjúk megerősítették, hogy a kifejezést ismerő diákok sem használják ezt a szót. Mivel a
csoportos beszélgetések során a tanulóknak nem sikerült igazán jó alternatívával előállnia, a
jövőben érdemes lehet a fogalmat kettéválasztani és a tanórák során megfigyelhető igyekezetet
valamint a jó tanulmányi eredmény elérésére irányuló törekvést külön fogalmakkal vizsgálni.
Végzetül az osztálytársak kedveltségét vizsgáló, ötfokú skálát alkalmazó kérdés középső fokozatát
jelölő „közömbös számomra” kifejezés jelentése sem volt minden diák számára egyértelmű, így
ennek a lehetséges átfogalmazását is érdemes lehet megfontolni. Ugyanakkor mivel az angolszász
területen sokkal jellemzőbb „se nem kedvelem, se nem nem kedvelem” (neither like nor dislike)
kifejezés egyrészt túl hosszúnak tűnik másrészt pedig sokkal körülményesebb, mint az angol
eredeti, érdemes lehet a „közömbös” kifejezést megtartani egy találó és kérdőívbarát új kifejezés
megtalálásáig.
5. Összegzés
A tanulmány a 2019 tavaszán elvégzett, az osztályon belüli státuszt és népszerűséget vizsgáló
iskolai kutatásom módszertani tapasztalataiba nyújtott betekintést. Habár az írás nem érintette
átfogóan az összes felmerülő módszertani kérdést és azok lehetséges implikációit, néhány
fontosabb kérdésre rámutatott. Megmutatta, hogy az iskolai kutatások elvégzése esetén a kutató
számtalan adminisztratív nehézséggel szembesül (engedélykérések, iskolákkal kapcsolatfelvétel,
szülői beleegyezés biztosítása) melyek akár egy eredetileg reprezentatívra tervezett minta
reprezentativitását is torzíthatják. Rámutatott a tanulmány arra is, hogy a felmérés során
alkalmazott, terepkutatásba ágyazott kevert módszertanú kutatás ígéretes kezdeményezésnek
bizonyult, mely a tanulókkal való közvetlen és jó kapcsolat megalapozásában kulcsfontosságúnak
bizonyult. Amellett, hogy ez a vizsgálódási mód a csak kérdőíves vagy csak interjús felméréshez
képest számos további értékes pluszinformációval szolgált, a csoportos interjúk során is érezhető
volt a közvetlen, oldott légkör, mely ezen adatok minőségére egyértelműen pozitívan hatott.
Emellett az angolszász irodalomban használt kifejezések fordításának a kérdését is érintette az írás,
amelynek kapcsán megállapította, hogy mind maga a „népszerű” mind a „stréber” kifejezések
értelmezésbeli nehézséget okozhatnak, ezért érdemes a jövőbeli kutatásokba (több) ezen
kifejezések által mérni kívánt dimenziókra alkalmazható alternatív konstrukciókat is bevonni a
kérdőíves vizsgálatokba. Az ismertetett kutatás (legjobb tudásom szerint) az első státuszt és
népszerűséget vizsgáló, kevert módszertant alkalmazó felmérés volt Magyarországon illetve az
első amelyik kifejezetten ennek a témakörnek a vizsgálatára jött létre. A kidolgozott módszertan a
jövőbeli, nagyobb mintán elvégzett felmérések számára hasznos iránymutatót adhat, az előkészítés
illetve a fordítás kapcsán felmerülő nehézségek pedig iránymutatást adhatnak a későbbi felmérések
számára.
Köszönetnyilvánítás
A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3-IV-BCE-81 kódszámú Új Nemzeti
Kiválóság Programjának támogatásával készült. Köszönettel tartozom az MTA TK Számítógépes
Társadalomtudomány CSS-RECENS Kutatócsoport tagjainak a kutatás előkészítésével és
lebonyolításával kapcsolatos szakmai tanácsaikért, illetve Angyal Emesének a csoportos interjúk
lebonyolításában nyújtott segítségéért.
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MIGRÁCIÓS GYAKORLATOK KÁRPÁTALJÁN ÉS A
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Debreceni Egyetem, PhD hallgató, doszroli@gmail.com
Absztrakt
A tanulmány két határon túli, határ menti település adataira támaszkodva készült el, jelesül: a
magyar-ukrán határhoz közel eső Izsnyétén, és a szlovák-magyar határhoz közel eső Szomotoron.
Kárpátalján két jelentős migrációs hullám zajlott le. Az első hullám a külső területekről
Kárpátaljára bevándorló oroszok és ukránok migrációja volt, mellyel párhuzamosan zajlott a
kárpátaljai őslakosok orosz és ukrán területek felé vándorlása. Második hullámként a különböző
népek szakembereinek migrációját, – ha a Szovjetunión belül nézzük transzmigrációját –
tekinthetjük, mely a második világháborút követően vált meghatározó jelenséggé. 1995-től
kezdődően megnőtt a Magyarországon letelepülő kárpátaljai lakosok száma is, a munkavállalási
szándékkal Magyarországra vándorlás tendenciájának növekedése pedig az 1999-es évtől
szembetűnő. Meglehetősen szembetűnő jelenség, leginkább a munkavállalási célterület
kiválasztásánál a nemzeti identitás felerősödése, hiszen az ukrán etnikum egyértelműen a szláv
nyelvterületek felé, a poszt szocialista területeken vállal munkát, míg a magyarok inkább
Magyarországon, bár náluk egyaránt jellemző az oroszországi munkavállalás is. Ebben az esetben
nemzeti értékrendről beszélhetünk, mely hatást gyakorol a migrációs hajlandóságra. A célország
kiválasztása persze elsődlegesen a lehetőségekre épül, tehát ahol munkáról hallanak, ahonnan
elfogadható jövedelmekkel térnek haza, vagy ahova ismerős, esetleg vállalkozó hívja őket, oda
mennek, vagy mennek vissza dolgozni. Míg Moszkvát egy erős munkavállalási központnak tartják,
ahol fix jövedelmet, nagyjából 1000 dollár értékű munkabért kapnak, addig Magyarországon a
rengeteg kemény munka mellett kevés, egy betonkeverésnél például 5000 forint a napibér,
mellesleg munka és anyag hiányában nem is minden órájukat fizetik ki. Ezért Moszkva kedveltebb
munkavállalási centrum mind a magyar, mind az ukrán munkavállaló esetében.
Szlovákia uniós csatlakozását követően, – tehát 2004 után – megindult a Felvidéken, elsősorban a
fiatalok nyugati országok felé áramlása a jobb megélhetés reményében. A néhány hónappal később
visszatérő szomotori fiatalok felfedeztek egy számukra meglehetősen jövedelmező karriert
Ausztriában, jelesül az idősgondozás. Ennek jó hírét – és azt, hogy milyen nagy szükség van olcsó
munkaerőre Ausztriában – elterjesztve nagymértékű migrációs hullám indult Szomotorról az
elkövetkezendő években. A külföldi munkavállalók között már nem csak a fiatalok, de a
középkorúak közül is szép számban akadtak, de a nemek tekintetében kizárólag nőkről
beszélhetünk e megélhetés tekintetében. A fiatal és középkorú szomotori nők ausztriai
idősgondozói munkaterülete egy csomópont lett tehát a helyiek számára, így a kutatásomban is.
Kulcsszavak: migráció, külföldi munkavállalás, migrációs hajlandóság, etnikum, értékrend
1. Bevezetés
A kutatás során elsődleges cél olyan lokális települések etnikai dimenzióinak, megélhetési
stratégiáinak vizsgálata, melyek a magyar-szlovák-ukrán hármas határ vidékén találhatók. Célom
vizsgálni a modernizációs folyamatokat is, amelyek a jövedelemforrásokat, a
megélhetési/fejlesztési stratégiákat, a fejlődést érintik. A kutatás elsőként történetileg feltárja a
lokális színtereket. A történeti aspektust főként két történelmi időszak horizontjában vizsgálom.
Részben vizsgálandó első időszak a második világháború végétől az Uniós csatlakozásig tartó
történeti időszak gazdasági helyzetének leírása, elemzése, de az általam leginkább reprezentálni
kívánt történelmi időszak Magyarország és Szlovákia Uniós csatlakozásától a mai napig tartó
történeti folyamat. Szinkronikus kutatás az alapja a dolgozatnak. A szinkronikus kutatás
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eredményei – melyek a dolgozat fő részét képezik – csak e történeti korok feltárása révén érthetők
meg igazán. E korokon végighaladva vizsgálom az eltérő terep együttesek asszimilációs
folyamatait, melyeken az eltérő etnikai arányú települések közösségei végbementek, vagy mennek
végbe a mai napig. Az asszimilációval kapcsolatos elméletek meghatározóak dolgozatom témája
szempontjából. Feltételezem, hogy a vizsgált etnikumok eltérő megélhetési stratégiái a több
évtizedre visszamenő, különböző típusú asszimilációs folyamatok eredményeként és
hatáskövetkezményeként alakultak ki. A kialakult megélhetési stratégiák a vizsgált lokális
településeken szorosan összefüggenek az értékrend etnikai dimenzióival, tehát az értékrend
meghatározza a migrációs hajlandóságot, vagy a különböző munkaformák attitűdjét. E dolgozat
egy PhD dolgozat egy szelete, mely elsősorban a migrációs témakörrel foglalkozik.
2. Elméleti, kutatási hagyomány az antropológiában és néprajzban a téma kapcsán
Két egymástól lényegesen elkülönülő kutatási hagyományt különböztethetünk meg a
határkutatások kapcsán. Az egyik kutatási hagyomány a kultúrák és társadalmak földrajzi
elhelyezkedését, megoszlását, az egyes társadalmak egymáshoz képesti pozícióját kívánta
vizsgálni. A másik kutatási keret és hagyomány, amely a határkutatásokat meghatározza, a
nemzetállamok létére, működésére, illetve a nacionalizmus jelenségére összpontosít. Itt a határ már
nem csak létrehozott határként tételeződik, mondhatni fizikai határokról is beszélhetünk ez esetben.
Ezeket a határokat nem a néprajzi, antropológiai munkák határozzák meg, hanem a politikai
entitások egymáshoz képesti, történetileg változó viszonya. [1] A néprajzi és antropológiai
indíttatású tanulmányokat kizárólag az első módszer határozza meg, ahol nem beszélhetünk fizikai
határokról. Itt a kulturális, fizikailag nem jelenlévő határokról beszélhetünk. Mivel jelen kutatásban
is több etnikum közötti kulturális határok feltérképezése is cél, így a módszert érdemes közelről
megvizsgálni.
A csoportokon belüli nem térbeli határok kialakulására az egyik legismertebb antropológiai példát
Gregory Bateson új-guineai sepik és iatmulok között végzett kutatásai során kikristályosodott
skizmogenezis elmélete jelenti. A skizmogenetikus folyamatok társadalmi csoportok egymás
mellett élésének, egymáshoz való viszonyának típusait írják le. Az egymás mellett élésnek nagyon
szerteágazó típusai léteznek. Biczó Gábor például egyensúlyhelyzetről ír elméletében.
Romániában, a szilágysági Tövishát terepegyüttesén végzett terepmunka során vált nyílvánvalóvá,
hogy a vizsgált színtér együttélési mechanizmusaira az egyensúlyi helyzet elmélet alkalmazható.
Nevezhetjük ezt a modellt békés együttélési modellnek is, leegyszerűsítve. Az egyensúlyhelyzet
jelenség olyan településen/településeken figyelhető meg, ahol – mint a tövisháti kutatás esetében
is – az etnikai arányok másfél évszázadon keresztül szinte alig változtak. [2] A kárpátaljai kutatás
részben erre az elméletre támaszkodik, ugyanakkor számos ponton fedezhetők fel több esetben
elérések a vizsgált etnikumok együttélési helyzeteit kutatva. Ilyen különbözőségek szembetűnőek
például a migrációs gyakorlatok esetében az ukrán, illetve a magyar etnikum között Kárpátalján,
vagy a magyar és szlovák etnikum között a Felvidéken.
3. A terepmunka során alkalmazott kutatási módszerek
A tanulmány két kárpátaljai település, valamint két felvidéki település adataira támaszkodva
készült el, jelesül: a magyar-ukrán határhoz közel eső Császlócon és Izsnyétén, valamint a magyarszlovák határhoz közel eső Szomotoron és Bodrogszerdahelyen. A fő téma a migrációs gyakorlatok
kutatása volt.
A Kárpátaljai kutatás első, terepen végzendő feladatai során strukturált interjúk felvételével
kezdtem kutatásomat 2015-ben. A kérdőívek lekérdezésével számos kvantitatív jellegű adatot
gyűjtöttünk a vizsgált térségekről, főként Császlóc és Izsnyéte településeiről egy kutatócsoport
jóvoltából. A kérdőívben kiemelten releváns részt foglalnak el a földbirtoklással, földműveléssel,
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állattenyésztéssel, migrációval és az adott háztartás jövedelmi helyzetével kapcsolatos kérdések,
hiszen ezek válaszaiból témám kibontásához rengeteg számadatot sikerült hozzárendelni. Így
például, e számadatok szignifikáns alapját képezik a nyelvhasználat, vagy a munkavállalók
arányának bemutatásához, továbbá a migrációs hajlandóság méréséhez.
A második kárpátaljai terepkutatás során 2017-től már vezérfonal-interjúkkal dolgoztam Izsnyétén,
melynek egyik fő részét a megélhetési stratégiák témaköre alkotta. Ez már egy kvalitatív jellegű
kutatás volt, mely hosszú interjúkra adott lehetőséget, ahol a kulcs adatközlőktől származó
narratívák már adekvát módon mutattak rá témám eszenciájára. A kulcs adatközlőket az előző évi
kérdőív utolsó kérdésére adott válaszok alapján választottam ki, mely arra kérdezett rá, hogy
mennyire lenne alkalmas az adott interjúalany egy mélyebb kontextusbeli, hosszabb terjedelmű
interjúztatásra és hogy milyen területen a leginkább kompetens a célszemély. Terepmunkám során
résztvevő megfigyelést is alkalmaztam, melyet a gazdák földjein végeztem el.
A Felvidéken végzett kutatásaimat 2017 nyarán kezdtem, felderítő jellegű kutatást végeztem
ősszel, majd 2017-től rendszeresen visszajártam kutatótársammal a terepekre, először Szomotorra,
majd Bodrogszerdahelyre. A kérdőíves kutatás nem reprezentatív adatokat tükröz, azonban
meghaladja a 100 főt a lekérdezettek száma (127 fő), így elég egységes képet tudtunk előzetesen
alkotni a vizsgált településekről. Természetesen a kvantitatív kutatásokat inzenzív levéltári,
könyvtári munka előzte meg mind magyar, mind külföldi szakirodalmak és témában jártas
szakemberek bevonásával. A mélyinterjúk, kvalitatív módszerek alkalmazása 2018 őszén
kezdődött, amikor már Szomotorra és Bodrogszerdahelyre úgy tértünk vissza, hogy konkrét
háztartásokban, előre megbeszélt időpontokban kérdeztük meg a migrációs témakörökben
leginkább jártas, vagy érintett helyi lakosokat.
Leginkább az interjúalanyaim földterületeinek nagyságát, minőségét, jellegét figyeltem meg, a
mezőgazdasági gépiesítettséget, valamint a munkafolyamatok során a munkafázisokat és leginkább
azon módozatokat, melyek csak az adott földművelő munkaszokásainál jellegzetesek, egyediek.
Később, a résztvevő megfigyelés tapasztalatainak elemzésénél az volt a fő nyomvonal, hogy
nyilvánvalóvá váljon, mennyire hozhatóak összefüggésbe az értékrendbeli különbségek a
munkavégzések és a munkaszokások területén domináló különbözőségekkel. A migrációs témakör
csak ez után következett és vált kutatásom egyik legfontosabb kérdéskörévé. Miért mennek el nem
csak a helyi fiatalok, de a lakosság egy jelentős része akár Magyarországra, akár más országokba?
Miért ezeket a helyeket választják és milyen munkaformák a leggyakoribbak körükben? Nemileg
hogyan különülnek el a munkaformák? Milyen hosszú távra mennek munkát vállalni? Ilyen és
hasonló kérdések lettek kutatásom alapkérdései a továbbiakban.

4. A kutatás során vizsgált települések
4.1 Kárpátalja
Kárpátalján a magyarság döntő többsége a magyar határ közelében, nagyjából az Ungvár, Császlóc,
Csongor, Izsnyéte, Dercen, Beregújfalu, Salánk, Fancsika, Csepe, Feketeardó, Gyula behatárolt
területén él, illetve szigetekben és diaszpórában, elsősorban a Felső-Tiszavidéken. [3]
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1. ábra: A Munkácsi járás települései a magyar népesség arányának a feltüntetésével,
2001 [1]
Forrás: Molnár – Molnár D., 2005 (1)
Izsnyéte jelentősen magyarok által lakott rurális település, nagyjából 70%-a (1618 fő) magyar. A
magyar lakosságon kívül az ukrán, ruszin etnikum képviseli a megmaradó 30% (642 fő) nagy részét
a faluban. Meg kell említeni viszont, hogy a két meghatározó etnikum mellett a látszólagosan
peremhelyzetű, szegregált közösségű cigány kisebbség ugyan kis számban, de jelen van a faluban.
„A falu egy önálló közigazgatási központú helység, 2200 körüli lakossal”, [4] melynek 2/3-át a
magyar lakosság alkotja. Méretét tekintve magyar többségű nagyfalunak számít, mely Kárpátalja
nyelvterületei közül magyar nyelvterületen található. A település bürokratikus szellemi elitje az
ukrán etnikum tagjai közül verbuválódik, ukrán nemzetiségű a falu polgármesternője, a bíró és a
helyi orvosnő is, aki mellesleg a görög-katolikus pap felesége is.
Az etnikai megoszlást figyelembe véve mindenképpen érdemes megnézni a falu lakóinak
térhasználati jellegét, és magát a térbeli szegregációt az eltérő etnikus közösségek között. A
morfológiai szemszögből egy utcás településtípusba tartozó, - bár meglehet, hogy több
településtípus közé is sorolhatnánk - összesen négy-öt utca által behatárolt falu etnikai térfelosztása
sok mindent elárul az együttélésről. Izsnyétén is, mint általában Kárpátalján, „a falvakban a
magyar és a ruszin lakosság utcánként különül el egymástól”. [5] Már a második terepmunkának
interjúztatásai elején kiderült, hogy mentálisan is két falurészt osztottak fel a helybéliek, melyet
„oroszvég” és „magyarvég” megnevezéssel láttak el. Egy 86 éves, magyar bácsi például így
jellemezte a két etnikai tábor kétfelé osztott elhelyezkedését: „Ők ott laknak, mi meg itt lakunk, hát
laknak itt is oroszok közbe is, ez is orosz család (mutat egy szomszéd házra). Az asszony az itt
született. De orosz végesi volt az apja…”. [1a] Mint azt látni lehet, a bácsi térhasználatában döntő
szerepet játszanak az emberek közötti viszonyok, az ő esetében a szomszédi kapcsolatok. „A
térbeliséget felülmúlhatják a társadalmi kötődések, viszonyok. A távolabb lakó falubéliek, barátok
sokkal komolyabb szerepet játszanak a lokális identitás formálásában, mint a közvetlen környezet.
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A társadalmi kötődések erőteljesebbek lehetnek, mint a territoriálisak.” [6] A későbbiekben, ennek
kontextusában egy részletesebb elemzést kíván a társadalmi viszonyok helyzetének leírása.
4.2 Felvidék
A terepegyüttes Dél-Kelet Szlovákia tőketerebesi járáson belül, főként a Bodrogközben és a
magyar-szlovák- ukrán hármashatár közelében található. Az Ondava-folyó is egyfajta
választóvonal a települések etnikai összetételét tekintve. A folyó keleti oldala főleg magyar
többségű. míg nyugati oldala már szlovák többségű településekből áll. A terület északi részénél
szintén egy „láthatatlan” határ található, földrajzi választóvonal nem jelöli, ugyanakkor etnikailag
a kutatási színtér északi területén szlovák többség, déli részén, a magyar-szlovák határ közelében
magyar etnikai többség él. Kutatásom főleg az Ondava-folyótól keletre fekvő területre fókuszál,
településenként egyre közelebb érve a hármas határhoz. A kiválasztott településeknek tehát fontos
határ menti, vagy határközelségi szerepe van. Ezen a vidékeken dominánsabbak a határ menti
kereskedelmi folyamatok, vagy az informális gazdaság szerepe.
A következő szempontok voltak meghatározóak a kutatási célterületek kiválasztásánál:
- megközelíthetőség (úthálózat, de leginkább vasúthálózat érinti-e)
- eltérő etnikai arányok: - jelentős számú magyar etnikum
- jelentős számú szlovák etnikum
- a szlovák és magyar etnikum mellett a roma etnikum meghatározó
- a szlovák és magyar etnikum mellett a ruszin/ukrán etnikum száma is
meghatározó
- szántóföldek, mezőgazdaság szempontjából fontos centrumok közelsége
- kereskedelem szempontjából centrális központok, urbánus területek közelsége
(pl Királyhelmec, Tőketerebes)
- határ közelsége ( elsősorban magyar határ, egy település esetében azonban
hármas határ közelség: magyar-ukrán-szlovák határ)

2. ábra: A vizsgált települések földrajzi elhelyezkedése [2]
Forrás: www.google.com/maps (Letöltve: 2019.04.19) (2)
Szomotor a tanulmányozott színterek közül a legnyitottabb fekvésű település. A község az Ondavafolyó keleti oldalán helyezkedik el, a Magyarország felé irányuló folyókanyarban. A település
viszonylag könnyen megközelíthető, a Királyhelmec felé vezető autópálya, valamint a Kassa-Nové
Mesto – Királyhelmec vasúti hálózat révén megközelíthető. Kezdetben a lakosság
szőlőműveléssel, gyümölcstermesztéssel foglalkozott, ez az óta is jelentős, hiszen a falu mind a
szőlőművelést, mind mezőgazdasági jellegét a mai napig őrzi. A mezőgazdasági termelést, illetve
az öntözéses gazdálkodói habitust erősíti, hogy itt Szomotorban található az öntözéses gazdálkodás
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kutatóintézete is. A falu három nagyobb részből tevődik össze: Vécs-falurészt 1943-ban, Kisújlakfalurészt pedig 1964-ben csatolták hivatalosan is Szomotorhoz. [7]
A három falurész az etnikumok térbeli eloszlásának tekintetében is relevánsak, szinte minden
falurész egy-egy etnikum jellemző falurésze. Erről későbbi fejezetben, az etnikumok
térhasználatánál bővebb leírás, elemzés lesz. Az utcánkénti megoszlás is jól látható, az utcákat főút
választja el egymástól és láthatóan elkülönülnek. Az elkülönülés az etnikumok között nem
jellemző, - azonban egyik falurészben több szlovák él, mint a másikban- de jellemzően vegyes
megtelepedésű falu. Lakossága 1571 fő, ebből 1004 fő magyar, 479 fő szlovák és elvétve találni
néhány roma családot, akik leginkább a magyar identitást erősítik. A roma kisebbség nem
szegregált helyzetű, nincs elkülönülés, magyar anyanyelvűek, ahogy a legtöbb helyi szlovák
etnikum is főként magyarul beszél. A településen a római katolikus és a görög katolikus vallás van
túlsúlyban, elvétve reformátusok.
Királyhelmec, – mint centrumhelyzetű város – közelsége előnyös az iskolások és az aktív
munkaerő számára. A településen nagyfokú a munkanélküliség, sokan segélyből élnek, állami
munka biztosítását a térségben egyedül a vasúttársaság jelenti. Munkavállalás céljából nagyfokú
az elvándorlás. A migráció Ausztria felé a legjelentősebb, kizárólag nők esetében, generációnként
elkülönülés azonban nem látható. A helyi vállalkozások száma – kisvállalkozások – nem
meghatározó: egy presszó, egy panzió és 1–2 vegyesbolt a jelentősebb 1–2 családi gazdaság
mellett. A mezőgazdálkodásban megtermelt anyagi javak kapcsán a piacolás nem jellemző, főként
önellátásra termelnek. Az állattenyésztés súlya néhány éve alább hagyott, nem jellemző,
dominánsabban inkább a környező településeken. Ausztriai-nyugati hatás terjedése erőteljesen
figyelhető meg.
Bodrogszerdahelyről már elsőre megállapítható, hogy szép fekvésű község, felszíne változatos,
folyók és magaslatok váltják egymást. Bodrogszerdahely – ma: Streda nad Bodrogom –
Szlovákiában a Felső-Bodrogköz legnagyobb községe, 2011-ben 2239 lakosából 1216 magyar és
842 szlovák volt. Míg szomszédfaluja, Szomotor lakosságának csak nagyon kis, csekély része
szlovák lakos, itt a szlovákság térnyerése és beáramlása sokkal jelentősebb, míg a magyarok egyre
kevesebben vannak (különböző migrációs hullámok okán is). A roma lakosság száma elenyésző,
azonban a 2010-es év után egy-egy cigány család befogadását követően számuk egyre csak
gyarapodott. Nincs szegregáció, a roma lakosság a két domináns etnikummal együtt, asszimilálva
él. A Bodrogon átívelő közúti hídtól délre, a síkság és a magaslatok találkozásánál kialakult
település. Nyugatról a folyó holtágai szegélyezik, keletről a Tarbucka dombjai határolják. A
település területe a paleolitikum óta lakott. A község szép fekvése, a vizek közelsége és a
háborítatlan természet jó távlatokat ígérnek Bodrogszerdahelynek a magyar határ közelében. A
településen számos természeti adottság, műemlék, szórakozási lehetőség és intézmény,
ellátóközpont található, joggal jellemezhető sokszínű településnek. A XVIII. század első felében
az Orosz család barokk kastélyt építtetett, ez is vonzó látnivaló a mai napig, ugyanakkor nem csak
turistalátványosság. Fontos kulturális központ, illetve nemzeti szimbólum is mindkét etnikum
számára. A községen van iskola, mozi, könyvtár, egészségügyi központ, helyi rendőrség,
sportpálya. A szőlőtermesztés mellett nagy hagyománya van a horgászatnak, halászatnak is a
településen, saját horgász egyesületei vannak a falunak. [8] Emellett a mezőgazdaságnak nagy
jelentősége van a gazdaság szempontjából, jóllehet ez egyre kevésbé nyújt anyagi biztonságot a
falu legtöbb lakosának, inkább a kisvállalkozók térnyerését segíti elő ez az ágazat.
Bodrogszerdahelynek jól kiépített úthálózata és infrastruktúrája van, a közlekedés irigylésre méltó
a szomszéd településekhez képest, az állomásról például kisbuszok és városi buszok viszik az
embereket tovább akár a faluba, akár távolabbi helyekre a könnyebb megközelíthetőség érdekében.
Vasútállomása és kis repülőtere is van. A repülőtér a mezőgazdaság szempontjából is fontos, hiszen
kisrepülőkkel közvetlenül végzik például a permetezést, vagy hasonló mezőgazdasági
tevékenységeket.
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A településről szintén nagymértékű az elvándorlás. Legjellemzőbb célállomások Anglia és
Ausztria, leginkább középkorú nők hagyják el a települést. Mint a szomotori lakosok esetében –
ismét egy közös pont a két település esetében – külföldön a gondozói, ápolói munkakör a
helyieknek is megfelelő anyagi biztonságot nyújt. De csak addig maradnak távol az otthontól, míg
az nem okoz fennakadást a hazai kistermelésben. Ezt a kvalitatív adatok is bizonyítják, melyek
későbbi, részletesebb kutatások részét képezik.
5. Történeti áttekintés a migráció tekintetében
Mindenekelőtt érdemes megvizsgálni, milyen folyamatok játszódtak le Kárpátalján globális
szinten, ami a külföldi munkavállalást, mint jövedelemszerző tevékenységet felértékelte a helyiek
körében, majd később helyi, lokális viszonyokat elemzek.
Kárpátalján két jelentős migrációs hullám zajlott le. Az első hullám a külső területekről
Kárpátaljára bevándorló oroszok és ukránok migrációja volt a Szocializmusban, és ezzel
párhuzamosan zajlott a kárpátaljai őslakosok orosz és ukrán területek felé vándorlása. Második
hullámként a különböző népek szakembereinek immigrációját, – ha a Szovjetunión belül nézzük
transzmigrációja – tekinthetjük, mely a második világháborút követően vált meghatározó
jelenséggé. 1995-től kezdődően megnőtt a Magyarországon letelepülő kárpátaljai lakosok száma
is, a munkavállalási szándékkal Magyarországra vándorlás tendenciájának növekedése pedig az
1999-es évtől szembetűnő.

3. ábra: Magyarországon tartózkodó, honosított, illetve munkavállalási engedéllyel
rendelkező ukrán állampolgárok [3]
Forrás: Baranyi Béla (Szerk.): Kárpátalja. Pécs-Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2009 (3)
Az első hullámból, a kárpátaljai lakosok migrációja emelhető ki, akik leginkább Oroszországot
tűzték ki célállomásuknak. Ezek a migrációs folyamatok Izsnyéte lakosságának szerkezetét is
nagymértékben átformálták, főleg ha az utóbbi évek külföldi munkavállalás céljából történő
migrációs folyamatait vizsgáljuk meg. „A migrációs ráta értékei 2007-ben mind Munkácson, úgy
a járásban is magasak voltak. A betelepülők aránya Munkácson 20,1, a kitelepülőké 15,8% volt,
de a járásban is élénk volt a vándormozgalom, 10,4 és 8,5%-os értékekkel. A járásban 1,9%-os
pozitív migrációs mérlegről beszélhetünk.” [9]
6. Elvándorlás, mint biztos megélhetési stratégia vizsgálata saját kutatási adatok alapján
6.1 Kárpátaljai elvándorlás
A kárpátaljai 2012-es állapotokat rögzítő kérdőíves felmérés adataiból kirajzolódik, hogy a vizsgált
113 személy (5,3%) közül 38-an jártak már külföldön korábban, ebből 36-an Magyarországon,
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ketten Oroszországban és egyetlen személy Romániában. A külföldre utazás célja elsődlegesen
rokonlátogatás volt, 17 személy esetében ezt láthatjuk is, 6-an munkavállalás, 5-en hivatalos
ügyintézés, hárman üdülés, hárman vásárlás céljából, továbbá egyetlen személy továbbtanulni, míg
hárman egyéb okból utaztak külföldre. Mivel az adatközlők kevés esetben voltak fiatalok, és mint
ismeretes, inkább a fiatal korosztály hajlik a külföldi migrációra, fontos megemlíteni, hogy a
vizsgált 113 háztartásból 84 esetében vannak olyan családtagok, – leginkább a válaszadók
gyermekeinek generációjában – akik a megkérdezés időpontjában is külföldön tartózkodtak,
legtöbb esetben feltehetően munkavállalás céljából.
6.2 Felvidéki elvándorlás
A felvidéki Szomotoron és Bodrogszerdahelyen Szlovákia uniós csatlakozását követően, – tehát
2004 után – megindult, elsősorban a fiatalok nyugati országok felé áramlása a jobb megélhetés
reményében. A néhány hónappal később visszatérő szomotori fiatalok felfedeztek egy számukra
meglehetősen jövedelmező karriert Ausztriában, jelesül az idősgondozást. Ennek jó hírét – és azt,
hogy milyen nagy szükség van olcsó munkaerőre Ausztriában – elterjesztve nagymértékű
migrációs hullám indult Szomotorról és Bodrogszerdahelyről az elkövetkezendő években. A
külföldi munkavállalók között már nem csak a fiatalok, de a középkorúak közül is szép számban
akadtak, de a nemek tekintetében szinte kizárólag nőkről beszélhetünk e megélhetés tekintetében.
Van a kutatási témának tehát két olyan csomópontja, vagy jelensége, ami már a felderítő jellegű
kutatás első terepbejárásai során, az első órákban kikristályosodott. A két csomópont már akkor is
hangsúlyos, ha akár egy laikus ember betér egy helyi, szomotori presszóba és kávét rendel. Sokan
körülötte ugyanis a külföldi munkavállalást, illetve a vasúttársaságok helyzetét ecsetelik. A két
csomópont tehát a külföldi, azon belül is, az ausztriai munkavállalás, illetve a vasúttársaságok helyi
munkavállalók között betöltött szerepe, melyből érdemes kiindulni a megélhetést vizsgálva. Szinte
minden helyi lakosnak van ugyanis legalább egy olyan rokona – és nem csak ismerőse, a rokoni
szálak ebben a relációban sokkal erősebb kapcsolatokat tételeznek, ha a megélhetés biztosításáról
beszélünk – aki külföldön vállal munkát, és szinte minden esetben, Ausztriában. A megélhetési
stratégiák tekintetében az ausztriai munkavállalás az egyik fő téma lesz a migráció kapcsán a
következő fejezetekben is. Ugyanakkor érdemes kiemelni ennek jelentőségét, és a célország
kiválasztásának okait. Szomotorról, Szlovákia uniós csatlakozását követően, – tehát 2004 után –
megindult, elsősorban a fiatalok nyugati országok felé áramlása a jobb megélhetés reményében. A
néhány hónappal később visszatérő szomotori fiatalok felfedeztek egy számukra meglehetősen
jövedelmező karriert Ausztriában, jelesül az idősgondozás. Ennek jóhírét – és azt, hogy milyen
nagy szükség van olcsó munkaerőre Ausztriában – elterjesztve nagymértékű migrációs hullám
indult Szomotorról az elkövetkezendő években. A külföldi munkavállalók között már nem csak a
fiatalok, de a középkorúak közül is szép számban akadtak, de a nemek tekintetében kizárólag
nőkről beszélhetünk e megélhetés tekintetében. A fiatal és középkorú szomotori nők ausztriai
idősgondozói munkaterülete egy csomópont lett tehát a helyiek számára, így a kutatásomban is.
Első terepbejárások során megfigyelt fiatal nők hiánya, illetve általánosságban a fiatalok hiánya e
migrációs hullám erősödésének tulajdonítható.
7. Migrációs eltérések
A mobilizáció kérdéskörét öt lényeges szempont alapján vizsgálom. Ezek a következők:
1. Az etnikumok migrációs indítékai: Mindkét etnikum elsődlegesen a jövedelemszerzés miatt
vándorol külföldre, bár az utóbbi időkben megnőtt a szerepe a továbbtanulási lehetőségek
kiaknázásának is külföldön.
2. Az etnikumok nemileg elkülönülő munkaformái: Míg az ukrán férfiak főleg építkezésekre
mennek, addig az ukrán nők változatos női feladatköröket látnak el, például varrodákban
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dolgoznak, vagy dajkának állnak. A magyar férfiak szintén építkezéseken, leginkább kőműves
munkáknál bizonyítják rátermettségüket, a magyar nők viszont mezőgazdasági, azaz
szezonmunkáknál jeleskednek. A felvidéki szlovák és magyar nők egészségügyi területen
dolgoznak ápolónőként, vagy gondozónőként külföldön.
3. Nemek között eltérő migrációs hajlandóság: Kárpátalján elsősorban a férfiak körében figyelhető
meg a migrációs hajlam, a nők a legtöbb esetben a tipikus háziasszony szerepét töltik be, azaz
háztartást látnak el és gyermeket nevelnek. A nők migrációs hajlandósága az egyedülállóság, vagy
a reménytelen munkakeresés okán erősödik fel, bár a faluban kevésbé jellemző a női migrációs
hajlam. A felvidéki vizsgált településeken viszont fordul az arány, főként nők hagyják el hazájukat,
méghozzá ápolói, egészségügyi szakterületeket választva.
4. A célterület kiválasztásának eltérései: Az ukrán férfiak szinte minden esetben Oroszországba,
Moszkva közeli területekre mennek munkát vállalni, az ukrán nőknél Oroszország és
Lengyelország a leggyakoribb munkavállalási célterület. Amíg a magyar férfiak egyaránt mennek
Oroszországba és Magyarországra is, addig a magyar nők kizárólag csak Magyarországon
próbálnak szerencsét. A felvidéki magyarok és szlovákok kizárólag Szlovákiában és Ausztriában
vállalnak munkát, ritka esetben jelenik meg más nyugati ország még célterületként.
5. Generációs eltérések a migrációs gyakorlatban: A külföldi munkavállalás motivációja elsősorban
a fiatal, aktív korosztályban erős „A mobilizáció összeköthető a modernizációval. Modern értékek
képviselői tisztában vannak vele, hogy több lehetőség adott számukra a nagy világban, ezért útnak
indulnak.” [10] Az idősebbeknél ez a terület inkább már kényszermunkaként jelenik meg. Ez a
felvidéki és a kárpátaljai település lakói körében is hasonló, bár az egészségügy Ausztriában több
idősebb korú nőt is vonz Szlovákiából.
7.1 Nemzeti identitás és migráció
Meglehetősen szembetűnő jelenség, leginkább a munkavállalási célterület kiválasztásánál a
nemzeti identitás felerősödése, hiszen az ukrán etnikum egyértelműen a szláv nyelvterületek felé,
a poszt szocialista területeken vállal munkát, míg a magyarok inkább Magyarországon, bár náluk
egyaránt jellemző az oroszországi munkavállalás is. Ebben az esetben nemzeti értékrendről
beszélhetünk, mely hatást gyakorol a migrációs hajlandóságra. A célország kiválasztása persze
elsődlegesen a lehetőségekre épül, tehát ahol munkáról hallanak, ahonnan elfogadható
jövedelmekkel térnek haza, vagy ahova ismerős, esetleg vállalkozó hívja őket, oda mennek, vagy
mennek vissza dolgozni. Ez például a felvidéki településeken jellemző.
8. Helyhez kötöttség
Az erős rokoni kapcsolatok egyfajta megtartó erővel bírnak a fiatal generációk számára. Ez
leginkább a magyar családoknál jellemző, hiszen náluk figyelhető meg az a tendencia, miszerint
külföldi munkavállalás esetében is hamar hazatérnek családjukhoz, ahol a mezőgazdasági
munkában saját feladatkörüket folytathatják tovább. A fiatalok számára a mezőgazdálkodás nem
túlságosan vonzó terület, kilépési lehetőségeket keresnek ebből a státuszból, bár gyakran
visszatérnek otthonukba, családi kistermelésükbe. Tehát „külföldi munkát csak annyi időre
vállalnak, hogy az ne okozzon fennakadást a hazai kistermelésben” [11]
Az erős rokoni és szomszédsági kapcsolatok annyira intenzívek, hogy az egyének a lokális
közösségben létbiztonságukat nyújtó közegben érzik magukat. Ez a tényező a fiatalok esetében a
migráció ellen ható tényezőként jelentkezik. Nem véletlen tehát, hogy bár számos esetben találunk
példát külföldi munkavégzésre, mind az interjúalanyok, mind a kutatás adatai azt bizonyítják, hogy
a munkaidőnél hosszabb távra, illetve külföldön való letelepedésre szinte egyik család tagjai sem
vágynak. A helyhez kötöttséget tehát a családi gazdálkodás, az itthoni munka, a kapcsolatok, illetve
az a norma szabályozza, hogy az idős szülőkkel maradjanak, felelősséget vállaljanak értük és a
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családi gazdaságért, és hogy ezeket a hagyományokat továbbörökítsék. Egyéb erőforrások
hiányában, gazdasági nehézségek idején a család jelenti a kedvezőtlen külső környezettel szemben
egészében véve a legbiztonságosabb védővonalat – védekező jellegű kapcsolatok ezek, melyek az
egyénekre nehezedő gazdasági nehézségek, válságjelenségek, növekvő munkanélküliség nyomán
alakulnak ki. [12]
A külföldi munkavállalás nem utolsó sorban a több generációs család megélhetését segíti elő, és a
legtöbb esetben nem egyetlen, teljesen különálló háztartás ellátását. A felnövekvő generáció föld
és család iránti felelősségtudata habitusával köthető össze, mely habitus a magyarok értékrendjében
a legjellemzőbb a négy vizsgált határon túli településen egyaránt.
9. Összefoglaló
Összegzésül elmondható, hogy Kárpátalja és a Felvidék vizsgált lokális közösségeinek életében az
tradicionális és modern etnikus értékrendhez való kötődés meghatározza a mindennapi megélhetési
struktúrákat is, a munkaviszonyokat, vagy a munkaszokásokat egyaránt. A kutatás kapcsán nagy
hangsúlyt kapott a migráció és a migrációs eltérések. Habitus tekintetében a földhöz és a másik
etnikumhoz való viszonyulás és attitűd a magyarok esetében egy erősebb, tradicionális, családi
hagyományokra épülő közös segítségnyújtásokon alapszik, ahol az ukrán elméleti tanácsok és
gyakorlati segítségek is szerepet kapnak. Náluk ez egy lényegesen modernebb attitűdöt tükröz az
ukrán etnikummal ellentétben. A különbözőségek az eltérő etnikumok sajátosságinak
összehasonlításában leginkább az értékrendekkel hozhatóak összefüggésbe, továbbá tetten
érhetőek ezek a migrációs hajlandóságokban a célország kiválasztásánál, ahol a magyarok mind a
volt szocialista országok felé, mind a volt anyaország felé indulnak, ezt lehetőségeik határozzák
meg, az államalkotó nemzetek pedig saját anyaországuk felé vándorolnak sok esetben.
Természetesen felfedezhetők más, nem csak a nemzeti identitást erősítő momentumok, melyek
hatnak az elvándorlásra. A külföldi munkavállalás azonban mindenképpen jövedelmező és jó
formán egyetlen módja a fenntartható falusi életnek, a mezőgazdasági termelésből származó
haszon mellett.
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Absztrakt
Az előítéletesség minősége és mértéke egy egyénben vagy csoportban különböző kognitív,
személyiség, szocializációs, csoportdinamikai és társadalmi tényező függvénye. Jelen kutatás azt
vizsgálja, hogy a magyar nemzeti identitás állapotában, konstrukciójában fellehető másság,
különbözőség milyen viszonyban van a cigánysággal szembeni előítélettel. A nemzeti identitást két
aspektus mentén vizsgáltuk: a glorifikáció-kötődés skálán, illetve a nemzeti identitás
fenyegetettségi mértékétől függően. A kérdés: ezekkel hogyan függ össze, hogyan változik az
előítéletesség mértéke a magyarországi legnagyobb etnikai kisebbséggel, a cigánysággal szemben.
A kutatást egy online kérdőívcsomag segítségével vizsgáltuk, melyben először a „cigány” szóra
kellett asszociálniuk a kitöltőknek. Ezt követően a Bogardus skálát, majd nemzeti identitás skálát
kellett kitölteniük, majd a PTE Szociálpszichológia Tanszék munkatársai által fejlesztett Multiple
Threat and Prejudice kérdőívre válaszoltak a megkérdezettek. Végül néhány demográfiai adat
megadására került sor (nem, település, iskolázottság, anyagi helyzet, stb.).
A kutatás feltevése, hogy azok a válaszadók, akik magyar nemzeti identitásukat inkább glorifikáció
által élik meg, illetve azok, akik magyar nemzeti identitásukban magasabb fenyegetettséget élnek
át, előítéletesebb attitűddel rendelkeznek a cigánysággal szemben, s ezt az előítéletességet a
cigány-szóra adott asszociációk dehumanizáló és/vagy biologizáló minősége is mutatja. A
kutatásban összesen 201 fő kitöltő vett részt. A kérdőív adatait Jamovi, az asszociációkat
IRAMUTEQ programmal elemeztük.
Kisebbséggel szembeni előítéletességet vizsgálva, kutatásunkkal arra szeretnénk felhívni a
figyelmet, hogy a cigánysággal szembeni sztereotípiák milyen erősen élnek hazánkban, és
miképpen szövik át a mindennapokat. Éppen ezért tartjuk fontosnak, hogy feltárjuk az
előítéletesség csökkentésének olyan lehetőségeit, amelyek a magyar nemzeti identitás
kontextusába ágyazottan képesek változtatni az emberek felfogásán.
Kulcsszavak: nemzeti identitás, előítélet, asszociációk, cigányság
1. Bevezetés, célok
Kutatásunk célja volt egy olyan cigányokkal szembeni előítéletesség vizsgálat elkészítése
Magyarországon, mely kicsit a szokványos előítélet-kutatásokon túlmutatva, a többségi társadalom
saját nemzetéhez való viszonyulása, azonosulása, nemzetkonstrukciók közötti választása mentén
veszi górcső alá a romákkal kapcsolatos előítéletességet.
Ennek következtében többféle mérőeszközt alkalmaztunk, mely egy részről a magyar nemzeti
identitást, másfelől a cigányokkal szembeni attitűdöt vizsgálta. Utóbbi mélyítésére a kérdőíves
módszeren kívül asszociációkat is felvettünk. A kutatás 2019. februárjától 2019. májusáig zajlott.
Az elemzéshez 2 programot, Jamovit és Iramuteq-et használtunk, az asszociációkat pedig 4
független kódoló vizsgálta.
2. Elméleti háttér
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2.1 Nemzetfogalom
A nemzet fogalmának meghatározása során a kettő, egymással a mai napig szembenálló „francia”
és „német” nemzetfogalmat különböztetjük meg. [1] A „francia” nemzetfogalom az
állampolgárságon alapszik, azaz minden olyan ember a tagja, aki az adott ország területén él,
függetlenül az etnikai származásától. Azonban azokat a személyeket, akik rendelkeznek
állampolgársággal, de nem élnek az adott állam határain belül, nem számítja a nemzet tagjának.
Ezzel ellentétben, a német kulturális nemzetfelfogás azokat az embereket tekinti tagjainak, akik az
adott nemzethez tartozónak vallják magukat és a nemzet nyelvét beszélik. [2] Ez a meghatározás
tehát azt jelenti, hogy az állam határain kívül élő állampolgárok is a nemzethez tartoznak, míg az
adott állam területén belül élő kisebbségek viszont nem. Ez az etnikai megközelítés tulajdonképpen
egy történeti közösséget testesít meg, hangsúlyozva a nemzethez tartozók közös sorsát. [1]
2.2 Nemzeti identitás
A nemzeti identitás tartalma többféleképpen is megközelíthető. Vizsgálható a különböző
történelmi, politikai és kulturális komponensek révén, vagy akár azokon a politikai és szellemi
folyamatokon keresztül, amelyek hozzájárulnak a nemzeti tudás kialakulásához és
megváltoztatásához. Továbbá, a nemzeti tudásbázist olyan reprezentációk gyűjteményeként is
tanulmányozhatjuk, mint a nemzeti szimbólumok, tárgyak, szövegek és események. Ha a nemzetet
egy nagy csoportként fogjuk fel, akkor tanulmányozhatjuk azt, hogy a kollektív emlékezetében
milyen arányban vannak jelen a pozitív és a negatív végkimenetelű történelmi események
emlékképei és ezek hogyan kerülnek értelmezésre a jelenben. Végül, de nem utolsó sorban, a
nemzeti identitás megközelíthető a mindennapi tudatban keringő tartalmak, illetve a
mindennapokban működtetett mechanizmusok elemeinek kontextusba ágyazott feltárása mentén
egyaránt. [3]
2.3 Nemzettel való azonosulás
Az, hogy valaki hogyan és milyen intenzíven kötődik saját csoportja értékrendjéhez, meghatározza
gondolkodását és az adott csoporttal kapcsolatos viselkedését. Azért érdemes vizsgálni a saját
nemzettel való azonosulást, mert ezen keresztül válnak érthetővé a csoportközi, sőt bizonyos
interperszonális konfliktusok is. Roccas, Klar és Liviatan nevéhez fűződik egy olyan kétdimenziós
azonosulási modell kidolgozása, amelyet a csoportalapú bűnösség megélésének vizsgálatára is
alkalmaztak, de elsősorban a csoporttal való azonosulás általánosságban vett vizsgálatára
fejlesztették ki. Ők kettő dimenziót különítettek el egymástól: az érzelmi kötődést, illetve a
glorifikáló azonosulási módot. A két beállítottság bár részben átfed egymással és gyenge, pozitív
kapcsolat áll fent köztük, mégis két egymástól jól elkülönülő kategóriáról van szó. [4] A két
beállítottság jellemzőit kettő tanulmányuk eredményei alapján gyűjtötték össze. Azok az egyének,
akiknél a glorifikáló felfogás határozza meg a saját csoportjukhoz való kötődésük módját,
hajlamosak a saját csoportjukat magasabb rendűnek és értékesebbnek ítélni a többi csoporthoz
képest. Ők azok, akik a csoport központi szimbólumait mélyen tisztelik, a csoport szabályait
tiszteletben tartják és a többi tagtól is elvárják a szabályozások betartását. A csoportalapú bűnösség
érzésével való megküzdésre vonatkozóan azt az eredményt kapták, hogy a glorifikáció pozitívan
korrelál a felmentő stratégiák használatának gyakoriságával, ugyanakkor a csoportalapú bűntudat
átélésével negatívan. Tehát egy erősen glorifikáló személy a saját csoportjának pozitív identitását
igyekszik fenntartani mindenáron, ráadásul a bűntudatot hárítja, nem vállal felelősséget. Ehhez a
felfogáshoz képest, a kötődők saját maguk és saját csoportjuk között létrejött érzelmi kötelékre
fókuszálnak. Annyira fontos része személyiségüknek a csoportjuk, hogy önmagukat a
csoporttagságuk mentén definiálják, azaz kiterjesztik szelf-koncepciójukat a csoport értékeinek
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belsővé tétele által. A csoportalapú bűnösség esetén az érzelmileg elköteleződött egyének nagyobb
mértékű csoportalapú bűntudatot élnek át, intenzíven megjelennek náluk a morális érzelmek, és
nem jellemző náluk a felmentő stratégiák alkalmazása. Ők ugyanis nem legitimálják a csoport
negatívan értelmezett viselkedését glorifikáló társaikkal ellentétben. [5]
2.4 A kollektív áldozattudat
A nemzeti viktimizáció, azaz a kollektív áldozattá válás egy specifikus formájának kialakulása
mögött valóban megtörtént események állnak, amelyek a történéseket övező társas konstrukciós
folyamatokon, illetve a szituációk szubjektív értelmezésén keresztül mérgezik meg a társadalom
gondolkodását. A nemzeti identitás e traumatikus élmények köré szerveződött komponensei nem
jelennek meg mindig a felszínen, de bizonyos feszültségkeltő események hatására
újraaktiválódnak, felnagyítva a jelen konfliktusait. A legveszélyesebb aspektus mégis az, hogy a
múltban traumát átélt csoport a jelenben legitimnek érzi a bosszúállást, feljogosítja saját magát a
korábban elvesztett értékeinek visszaszerzésére, és az összes feszültségét a mostani ellenfelén
vezeti le újabb konfliktust alakítva ki ezzel. [6]
A Trianoni békediktátumot tekintik a magyarság választott traumájának, amely egy mozdulatlan,
kontroll és ágencia nélküli, passzív társadalommá változtatta a magyarságot. Létrehozott egy olyan
kollektív áldozati identitást, amely az ország fejlődésében számos akadályt állít a magyar nép elé.
[6] A magyarok, azóta is, nemzeti történelmüket alapvetően áldozati történetként élik át, amelynek
eseményeiért nem vállalnak felelősséget, hanem csupán passzív elszenvedőkként élik át azokat. [4]
2.5 Előítéletesség
Az előítéletesség minősége és mértéke egy egyénben vagy csoportban számos kognitív,
szocializációs, csoportdinamikai, társadalmi, motivációs, helyzetspecifikus és személyiségbeli
tényező függvénye. A felsorolt faktorok hatását a személyes tapasztalatok kiegészíthetik,
felerősíthetik, teljesen elnyomhatják, vagy akár új előítéleteket is létrehozhatnak. [7]
Természetesen az előítéletesség mértéke és a nemzeti identitás erőssége is összefüggésbe hozható
egymással. [8] Tehát ahhoz, hogy megértsük az előítéletek kialakulását és működési
mechanizmusait egyaránt figyelembe kell vennünk a kulturálisan elterjedt normákat, a
társadalomban uralkodó ideológiákat, illetve a személyiségbeli különbségeket. [7]
Az”in-group” és „out-group” fogalompár az előítéletes gondolkodás kialakulásának alapvető
pszichológiai feltétele. A saját- és külcsoportok megkülönböztetése által jön létre a társadalmi
identitás, amelynek megléte hozzájárul a másik csoportokról kialakított egyéni vélekedés
létrejöttéhez. [9]
Itt kell megemlíteni a kategorizáció jelenségét, amely automatikusan működve, a hasonlóság és a
közelség alapján sorolja be az embereket csoportokba és az információfeldolgozást is befolyásolja.
A torzult jelenbeli észlelési folyamatok valóságot ferdítő hatásához az emlékezeti folyamatok azon
aspektusa is hozzájárul, mint torzító faktor, amikor szisztematikusan csak a jelenlegi
vélekedésünket alátámasztó tapasztalatokra emlékszünk. Ez a beszűkült látásmód egyre rigidebbé
válik, mert az aktuális helyzetből is csak azokat a mozzanatokat jegyezzük meg, amelyek
kongruensek a már meglévő tudásunkkal. [7] A kategorikus megkülönböztetés által eltávolítjuk
magunkat másoktól, míg a saját csoportunkba tartozókhoz egyre közelítjük, amelynek
végkifejleteként az „ők” negatív és a „mi” pozitív konnotációs értelmezést kap. [10]
A csoportközi interakciók és az állandó megkülönböztetési vágy alakítja ki a sztereotípiákat,
amelyek olyan negatív elképzeléseket foglalnak magukba, amelyek túlzáson, leegyszerűsítésen
vagy torzításon alapulnak. [2] A sztereotípiák az előítéletek létezésén alapszanak és a csoportok
közötti viszony változásával párhuzamosan változnak. [7] A sztereotip gondolkozás tehető
felelőssé az egyes csoportokkal szemben alkalmazott negatív diszkrimináció, azaz a hátrányos
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megkülönböztetés kialakulásáért. [2] A különböző csoportok tagjai között lezajló interakciókat
megfigyelve leírható az adott két csoport közötti társadalmi távolság, amelyből következtetéseket
vonhatunk le a külső csoportokkal szembeni előítéletek és diszkriminatív beállítottságok
mintázatára vonatkozóan. [9]
Az előítéletesség leírható úgy is, mint egy olyan negatív érzelmi viszonyulás valamely csoport
tagjaihoz, amely azon alapul, hogy az adott emberek ennek a csoportnak a tagjai. [2] Amikor az
előítéletességet mérik, tulajdonképpen az, egy adott társadalmi csoporthoz kapcsolódó, érzelmi
beállítottságot mérik. [8] Az előítéletesség azonban egy nehezen mérhető fogalom, mert gyakran
kódolt nyelven jut kifejezésre. [11]
2.6 A cigányság helyzete
A xenofóbia, vagy más néven idegenellenesség, az előítéletességnek az a specifikus fajtája, amikor
az egyén minden külcsoporttal szemben masszívan elutasító magatartást mutat. A különböző
mérések szerint a társadalmi tényezők közül a kulturális tőke és az iskolai végzettség emelkedik ki
az előítéletes-xenofób beállítottság kialakulásában. [9] Más kutatások szerint a magas fokú nemzeti
identifikáció erős bejóslója a xenofób attitűdöknek. [7] Moscovici és Perez [10] kijelentik, hogy
maga a társadalmi berendezkedés, amelyben az egyén él, határozza meg a személy előítéletességgel
kapcsolatos vélekedését, a xenofób attitűdre való hajlamát.
A magyar lakosság körében végzett felmérések alapján elmondható, hogy azok az egymással
átfedő, társadalmi csoportok az elutasítóbbak az idegenekkel szemben, akiknek az átlagosnál több
okuk van félni mindentől, így az idegenektől is. A magyar társadalomban alapvetően jelen van egy
nagymértékű idegenellenesség bármilyen, nem-magyar népcsoporttal szemben. Ebből kifolyólag
nem meglepő, hogy Magyarországon a többségi társadalom és a cigányság közötti társadalmi
távolság kimagasló más vallási-etnikai kisebbségekhez viszonyítva. Azonban Csepeli és kollégái
megfigyelései szerint nem csak Magyarországon, hanem más európai társadalmakban is ugyanez
a tendencia áll fent. [12]
Hazánkban a legnagyobb [2] és egyben a legelutasítottabb etnikai kisebbségi csoport a cigányság
[9], tehát ők vannak a legnagyobb mértékben kitéve a diszkrimináció káros hatásainak. [2] A
cigányság és a többségben lévő nem-cigányok között hatalmas társadalmi távolság figyelhető meg
mind szociálpszichológiai értelemben, mind strukturális szinten – munkaerőpiaci részvétel,
képzettség, jövedelem –, mind pedig a kulturális és az életmódbeli tényezők mentén. [12] Látható
tehát, hogy a cigányság hatalmas mértékű hátrányos megkülönböztetésnek van kitéve az élet szinte
minden területén. A legszembetűnőbb talán az, hogy a roma háztartások jelentős százaléka él a
különböző szegénységi küszöbök alatt, ráadásul tartósan, mert a munkanélküliség jóval átlag feletti
a cigány etnikumúak körében. [2] A romák egyrészt származásuk miatt nem kapnak munkát,
másrészt pedig a tudáshiányuk miatt, de így a szegénységből sem tudnak kitörni, hiszen nem tudnak
jól fizető pozíciókat betölteni. A roma gyerekek számos akadályba ütköznek az iskolába való
beiratkozás során, amelyek miatt sokszor csak az elvárt életkornál későbbi korukban kezdik el
alapfokú tanulmányaikat. Ilyen tényezők többek között: az osztálytermi helyek hiánya, az iskolai
menedzsment hiánya, a tömegközlekedés hiánya, valamint a szegregált iskolák és osztályok. A
romák az oktatás mellett az egészségügyi szolgáltatások elérésében is korlátozásokkal
szembesülnek, ugyanis elutasítják kezelésüket, nem törődnek velük megfelelően. Magas a
gyermekhalandóság, illetve a cigányok születéskor várható élettartama átlagosan 10 évvel
kevesebb, mint a többségi magyar lakosságnak, amelyhez a rossz életkörülményeik, a nélkülözések
jelentősen hozzájárulnak. [13]
Végeztek egy olyan kutatást, amelyben a válaszadóknak a cigányok három csoportját – a zenész,
az átlagos és a kéregető romákat – kellett megítélniük. A zenészeket szignifikánsan több pozitív,
illetve szignifikánsan kevesebb negatív véleménnyel illették, mint a kéregető cigányokat, azonban
az átlagos romákhoz viszonyítva nincs szignifikáns különbség egyik csoportra vonatkozóan sem.
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Tehát a cigányokkal kapcsolatos pozitív vagy negatív előítéleteket a társadalmi szerepük jobban
differenciálja, mint az etnikum, amihez tartoznak. [10] Erre a konklúzióra az is bizonyítékul
szolgál, hogy azok a nem-cigányok, akik személyes kapcsolatban állnak cigányokkal, támogatják
és követelik a cigányok számára jogaik biztosítását [12], mert nem csak tömegként tekintenek a
romákra, hanem látják az egyes embert az értékeivel együtt.
Összefoglalva, a magyar társadalomban végzett felmérések alapján elmondható, hogy a magyar
közvéleményben, a romákkal kapcsolatban élő attitűdöket a távolságtartás, az előítéletes és
többnyire negatív reprezentációk, illetve a szegregációs készenlét jellemzi. [12]
2.7 Identitásfenyegetettség
Breakwell szerint az identitást nemcsak intrapszichikus folyamatok határozzák meg, hanem a
társadalmi kontextus is. Modelljében három szintet különböztet meg: 1) az identitás időbeli
strukturális összetevőit; 2) az identitás folyamatokat és azok működési elvét; 3) az identitás
folyamatait megzavaró fenyegetéseket. Az identitás alakulását nem csak egyéni szinten kell
elemezni, hanem tágabb értelemben is vizsgálható, ugyanis az identitás szerves részét képezi, hogy
mely szociális csoporthoz tartozónak gondoljuk magunkat. Ezáltal nem csupán az befolyásolja
identitásunk alakulását, hogy mi hogyan látjuk saját magunkat, hanem az is, ahogyan mások
vélekednek rólunk vagy a csoportunkról. [14]
Breakwell 4 identitást szabályozó alapelvet állapított meg, melyek a következők:
– Állandóság, kontinuitás - mely nem zárja ki a fejlődés és/vagy a növekedés elvét.
– Megkülönböztetettség, egyediség: sajátosság hangsúlyozása, másoktól való különbözőség
vágya.
– Énhatékonyság: az identitás kompetenciára és kontrollra törekszik, ezeknek hiánya
tehetetlenség érzéséhez vezet.
– Önértékelés, önbecsülés: ez az elsődleges elv, az egyén célja, hogy elérje, és fenntartsa.
Fenyegetett identitásról akkor beszélhetünk, ha ezek bármelyike egy egyén/csoport által valódi
vagy vélt sérülést szenved, mely intrapszichikus, interperszonális és csoportközi szinten is
manifesztálódhat.
Tehát mitől lehetünk, mi magyarok fenyegetve? Egyrészt van egy kollektív áldozati tudat, ami
folyamatosan fent van tartva a különböző kommunikációs csatornákon keresztül. Ebből egy részről
adódik az énhatékonyság megkérdőjelezése, vagyis annak fenyegetettsége. Másrészt jelen van egy
folyamatos készenlét egy új trauma eljövetelére, amiből adódóan minden veszélyt, vagy
veszélynek titulált elemet távolítunk magunktól. Emellett, a pozitív önértékelés, önbecsülés miatt
(ami láthattunk, a legfontosabb identitás vezérelv) fontos más csoportokhoz való viszonyítás esetén
a mi felsőbbrendűségünk. Azt gondoljuk, hogy egy traumatizált, (második világháborús)
felelősséget hárító csoportidentitás tulajdonosa még inkább igényeli ezt a felsőbbrendűség érzést,
amit nem is lehetne egyszerűbben elérni, mint egy nála rosszabb körülményekben lévő csoporttal
– nevezetesen a magyar cigánysággal – szembeni kompetitív attitűd által.1
3. Eljárás
3.1 Alkalmazott módszerek
A kutatást egy online kérdőívcsomag segítségével vizsgáltuk, melyben először a „cigány” szóra
kellett asszociálniuk a kitöltőknek. Ezt követően a Bogardus skálát, majd a nemzeti identitás skálát
kellett kitölteniük, majd a Pécsi Tudományegyetem Szociálpszichológia Tanszék munkatársai által
fejlesztett Multiple Threat and Prejudice kérdőívre (továbbiakban MTPQ) válaszoltak a
A traumatikus események alapvető módon sértik meg az ember autonómiáját, rombolják le az én értékét. Emellett
a világ megbízhatóságában való hit összeomlása, a kiszolgáltatottság és fenyegetettség érzése, a tehetetlenség, a
helyzet felett való kontroll elvesztése jellemzi. [15]
1
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megkérdezettek. Végül néhány demográfiai adat, többek között nem, életkor, település,
iskolázottság, anyagi helyzet, megadására került sor.
A kérdőívcsomaggal összegyűjtött adatok statisztikai elemzését Jamovi programmal készítettük el.
A begyűjtött válaszokból származó adatok nem normális eloszlásúak, így ordinális adatokként
dolgoztunk velük. Mivel a kérdőívcsomagban lévő kérdőívek közötti kapcsolatokra voltunk
kíváncsiak, Spearman korrelációkat futattunk.
A „cigány” szavakra adott asszociációk elemzése az Iramuteq programmal készült, amelyeket 4
független kódoló vizsgálta.
3.2 Minta
A kérdőívcsomagot 201 ember töltötte ki. A válaszadók 78%-a nő és csupán 22%-a férfi, azaz 157
nő és 44 férfi töltötte ki a kérdőívcsomagot. A település szerinti eloszlást vizsgálva elmondható,
hogy a vizsgálati személyek többsége városban él. A legmagasabb iskolai végzettség esetében is
kiemelkedik egy döntő többség, ugyanis 114 fő egyetemi végzettséggel rendelkezik. Továbbá
említésre méltó, hogy a kitöltők között nincs olyan, aki csak a 8 általánost végezte el, azaz legalább
középfokú végzettséggel a válaszadók 100%-a rendelkezik. Az anyagi helyzetüket tekintve a
vizsgálati személyek átlagosan az 5. kategóriába sorolhatók, azaz a nettó keresetük 150–200.000
Ft között mozog.
4. Kutatási eredmények
4.1 Statisztikai elemzések
A nemzettel való azonosulás érzelmi kötődés dimenziójában elért pontszámok és az MTPQ 4
skálája (amelyek az identitásfenyegetettséggel és a távolítással kapcsolatos állításokat foglalják
magukba), illetve a Bogardus kérdőív összpontszáma és a cigányokra vonatkozó pontszáma közötti
együttjárásokat elemezve, az 1. táblázatban megjelenített eredményeket kaptuk.

1. táblázat: Az érzelmi kötődés pontszámokra vonatkozó összefüggések
T_Nemzeti T_Nemzeti ID_Nemzeti ID_Nemzeti
Bogardus B_Cigány
Bio
Szoc
Bio
Szoc
Spearman's
Kötődés rho
pontszám
p-value

0.162

0.416

0.367

-0.185

0.235

0.135

0.022

< .001

< .001

0.009

< .001

0.056

Ezek az összefüggések azt jelentik, hogy az az egyén, aki érzelmileg erősebben azonosul nemzeti
csoportjával, a nemzet saját értékeinek megőrzéséhez ragaszkodik, illetve attól tart, hogy a nemzeti
identitását biológiai oldalról fenyegetik az idegenek (pl. tiszta vérvonal megszűnése). A Bogardusskálával és a nemzeti biológiai távolítással gyenge, de pozitív kapcsolat áll fent, azaz az érzelmi
kötődés hatása az előítéletességben, illetve a biológiai tényezők mentén való megkülönböztetésben
is megjelenik, de mérsékelten. A nemzeti szociális identitásfenyegetettséggel gyenge, negatív
korreláció áll fent, azaz aki magas pontszámot ér el az érzelmi kötődésben az alacsony pontszámot
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ér el ebben a dimenzióban, tehát neki nincsen problémája az állami berendezkedéssel, amelyben
él. Végezetül, a cigányok megítélésére vonatkozóan nem találtunk szignifikáns összefüggést, azaz
az érzelmi kötődés mértéke nem határozza meg az egyéni elfogadó-képességet a romákkkal
szemben.
A nemzettel való azonosulás glorifikáció dimenziójában elért pontszámok és az MTPQ 4, a
fentiekben is használt skálája, illetve a Bogardus kérdőív összpontszáma és a cigányokra vonatkozó
pontszáma közötti együttjárásokat elemezve, a 2. táblázatban megjelenített eredményeket kaptuk.
2. táblázat: A glorifikáció pontszámokra vonatkozó összefüggések
T_NemzetiBio
SpearGlorifi- man's
káció rho
pontszám pvalue

T_Nemzeti
ID_Nemzeti
ID_NemzetiBio
Bogardus B_Cigány
Szoc
Szoc

0.325

0.534

0.623

-0.224

0.521

0.430

< .001

< .001

< .001

0.001

< .001

< .001

A 2. táblázatban látható eredmények szerint a nemzeti szociális identitásfenyegetettség és a
glorifikáció között gyenge negatív kapcsolat áll fenn. Ezt azzal magyaráztuk, hogy a csoport
felsőbbrendűségét hirdetők a nemzet jogi és gazdasági értékeit is felértékelik inkább, mint hogy
kritizálják azokat. A glorifikáció mértéke a többi skálával mind közepesen erős, pozitív viszonyban
van. Ezek azt jelentik, hogy magasabb glorifikáció pontszám esetén az egyén a nemzeti biológiai
és szociális tényezők mentén is távolít, erősebb nemzeti biológiai identitásfenyegetettséget él át,
illetve általánosságban véve előítéletes az idegenekkel szemben, így nem meglepő, hogy a
cigányokkal szemben is ellenszenves attitűddel bír.
A további statisztikai elemzések során az MTPQ nemzeti identitásfenyegetettségre és távolításra
vonatkozó skáláit vizsgáltuk meg a Bogardus-skála pontszámokkal összefüggésben. Az MTPQ
skálái közül csupán az egyik, a nemzeti szociális identitásfenyegetettségre vonatkozó skála
esetében nem találtunk szignifikáns összefüggést, amit azzal magyarázhatunk, hogy ebben a
skálában az itemek nem a külcsoportok tagjaival való viszony leírására szolgálnak, hanem a
magyar politikai, gazdasági és törvénykezési helyzetre reflektálnak. A másik 3 skála esetében
statisztikailag szignifikáns lettek a korreláció elemzések eredményei. A pontos eredményeket a 3.
táblázat foglalja össze.
3. táblázat: Az MTPQ és a Bogardus összefüggései

ID_NemzetiBio

T_NemzetiBio

Bogardus

B_Cigány

Spearman's
rho

0.684

0.621

p-value

< .001

< .001

Spearman's
rho

0.330

0.295

p-value

< .001

< .001
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T_NemzetiSzoc

Spearman's
rho

0.424

0.361

p-value

< .001

< .001

Ezen eredmények alapján elmondható, hogy minél jobban fenyegetett valakinek a biológia alapú
nemzeti identitása, annál előítéletesebb más csoportokkal szemben, így nem meglepő, hogy a
cigánysághoz is előítéletesebben viszonyul az egyén. Azt is megállapítottuk, hogy azok a vizsgálati
személyek, akik a származási jellemzőkben éles határt húznak a kisebbség és a többség közé,
előítéletesebbek minden külcsoporttal szemben, azok származási jellemzőitől függetlenül. Ez a
tendencia természetesen megjelenik a cigányokkal szemben mutatott attitűdben is. Továbbá, minél
fontosabbak valakinek a saját nemzeti értékei, annál előítéletesebb más etnikumú csoportokkal
szemben, így a cigányokkal szemben is.
Összefoglalva a statisztikai elemzések során nyert eredményeket, elmondhatjuk, hogy a magyarság
általánosságban véve előítéletesnek mondható, azonban a glorifikáló egyének előítéletesebbek,
mint akikre az érzelmi kötődés jellemző a saját nemzetükhöz való azonosulásuk mintázatában. Ha
jelen kutatásunk konkrét célcsoportjára vonatkoztatva elemezzük az eredményeket, akkor is
kirajzolódik az előbbi mintázat. Az érzelmi kötődés tehát nem függ össze a romákkal szemben
mutatott előítéletességgel, míg a glorifikáló azonosulás pozitív és szignifikáns kapcsolatban áll a
cigányság negatív megítélésével.

4.2 Asszociációk
A következőkben bemutatásra kerül a válaszadók Bogardus előítélet attitűd kérdőívének
cigányokra vonatkozó skáláján elért pontszáma alapján a cigány szóra írt asszociációinak
összehasonlítása. A táblázat az Iramuteq program segítségével készült. Az egyes kategóriákat 4
független kódoló konszenzus alapján hozta létre. A 4. táblázatban az ALACSONY megjelöléssel a
cigányokkal szemben alacsonyabb előítéletességet mutató, MAGAS megjelöléssel a cigányokkal
szemben magasabb előítéletességet mutató válaszadókat jelöltük, jelezve azt is, melyik csoport
hány db válaszadóval rendelkezik (N). Az asszociációk mellett feltüntettük, hányszor említették
azt a válaszadók (pl: zene – 48, szegénység – 27, stb). Az egyes szavak mellett található 1-től 5-ig
terjedő megjelölések a kategóriákat jelölik, melyek lentebb kerülnek kifejtésre.
4. táblázat: Cigány szó asszociációi a Bogardus, cigány kérdésének skáláján elért
(magas, alacsony) pontszám alapján
ALACSONY N = 111
MAGAS N = 82
zene 1
48
roma 1
18
szegénység 1
27
lop 1
18
hangos 1
26
zene 1
17
roma 1
22
hangos 1
16
kisebbség 1
15
bűnözés 4
15
barna 1
15
kisebbség 1
15
tánc 2
13
büdös 1
15
színes 2
12
más 1
9
előítélet 3
12
kosz 1
9
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sok gyerek 1
kultúra 2
Büdös 1
sötétbőr 1
hátrányoshelyzet 1

11
11
11
10
10

félelem 5
munkakerülő 4
szegénység 1
iskolázatlan 1
agresszív 1

9
9
9
9
8

vándorlás 2
család 1
hagyomány 2
lop 1
iskolázatlan 1
temperamentum 2
más 1
kirekesztett 3
erőszakos 1
agresszív 1
nyomor 3
kosz 1
összetartás 2
szegregáció 3
nagy család 2
szabadság 2
vonzó 2

10
9
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5

barna 1
erőszakos 1
igénytelen 4
sötétbőr 1
sok gyerek 1
munkanélküli 4
hátrányoshelyzet 1
család 1
buta 4
ingyenélő 5
család 1
trágár 4

8
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5

Az 1-es kategóriába azok az asszociációk kerültek, melyeket mindkét csoport említett. Ezt
elneveztük a „cigányokról alkotott konszenzuális reprezentáció”-nak, hiszen ez az előítéletesség
mértékétől függetlenül mindenkinél azonos. A következő szavak tartoznak ebbe a kategóriába:
zene, szegénység, hangos, roma, kisebbség, barna, sok gyerek, büdös, sötétbőr, hátrányos helyzet,
család, lop, iskolázatlan, más, erőszakos, agresszív, kosz. A 2-es számmal azt a kategóriát jelöltük,
melyet „romantikus cigány-kép”-nek neveztünk el. A következő szavakat tartalmazza ez a
kategória: tánc, színes, kultúra, vándorlás, hagyomány, temperamentum, összetartás, nagy család,
szabadság, vonzó. A 3-as számmal jelölt kategória egyfajta „hátrányos helyzetű cigány-kép”-et
takar. Olyan szavak kapcsolódnak ide, mint előítélet, kirekesztett, nyomor, szegregáció. A 4-es
számmal az úgynevezett „negatív tulajdonságok” vannak jelölve, ilyenek a munkakerülő,
igénytelen, munkanélküli, buta és trágár szavak. Végül az 5-ös kategóriába olyan szavak tartoznak,
mint bűnözés, félelem, ingyenélő, melyek a „magyarságot fenyegető” tényezőkként lettek
értelmezve. Ahogy láthatjuk, a romantikus cigánykép és a hátrányos helyzetű cigánykép kizárólag
a cigánysággal szemben alacsonyabb előítéletességet mutató válaszadók körében figyelhetők meg,
míg a negatív tulajdonságok és a magyarságot fenyegető tényezők kizárólag a cigánysággal
szemben magas előítéletességet mutatók körében jelentek meg.
A cigányokról alkotott konszenzuális reprezentációk-at, azaz a mindenki által említett
asszociációkat tovább vizsgálva további 3 kategóriát hoztunk létre, melyek a következők:
- Negatív tulajdonságok: lop, büdös, agresszív, erőszakos, kosz, hangos
- Szociális jellemzők: hátrányoshelyzet, sok gyerek, szegénység, kisebbség, iskolázatlan
- Neutrális tulajdonságok: barna, sötétbőr, más, zene, család, roma.
Ezek alapján azt mondhatjuk, az asszociációkat illetően igen sztereotipak és összességében
előítéletesek a válaszadók a romákkal szemben. Ez azért érdekes megállapítás, mert a válaszadók
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Bogardus előítélet attitűd kérdőívének cigányokra vonatkozó skáláján elért átlag pontszáma az
elérhető maximum 6-hoz képes mindössze 2,8 volt, tehát átlag alatti.
1. diagram: A válaszadók Bogardus előítélet attitűd kérdőívének cigányokra vonatkozó
skáláján elért átlag pontszáma

Véleményünk szerint ez egy részről jó bizonyíték arra, hogy az előítéletesség mérésére a kérdőívek
– vagy kimondottan az alkalmazott Bogardus kérdőív - kevésbé alkalmasak, mint a kvalitatív
módszerek, illetve hazánkban a romákkal szembeni előítélet sokkal magasabb rejtett és burkolt2
formában, mely inkább gondolati és elkerüléses, távolító módon nyilvánul meg.
5. Megvitatás
A romákkal szembeni előítéletesség vizsgálatok az előítéletesség megállapításánál, mértékénél,
történelmi alakulásánál, minőségénél (például rejtett vagy nyílt) nem igazán tekintenek tovább.
Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, Magyarországon a többségi társadalom 3 saját
nemzeti identitásához való viszonyulása, azonosulása, a magyarság konstrukciója és
elgondolásának típusai hatnak-e, és ha igen, hogyan a cigánysággal szemben táplált
előítéletességre.
A bemutatott vizsgálatban hipotéziseink mindegyike igazolást nyert.
1. Azok a válaszadók, akik magyar nemzeti identitásukat inkább glorifikáció által élik meg,
előítéletesebbek a cigánysággal szemben.
2. Azok a válaszadók, akik
– magas nemzeti biológiai identitás fenyegetettséggel,
– magas nemzeti biológiai távolítással,
– magas nemzeti szociális távolítással rendelkeznek
alapvetően előítéletesebb attitűddel bírnak, és a cigánysággal szemben is elutasítóbbak.
A vizsgálatban egy kutatói kérdésre is válaszoltunk: van különbség a válaszadók cigány szóra írt
asszociációiban azok alapján, milyen pontszámot (magas, alacsony) ért el a válaszadó a Bogardus
előítélet attitűd skálának cigányokra vonatkozó kérdésére. Ez azt jelenti, hogy:
– azoknál, akik magasabb pontot értek el, megjelentek a cigányságra vonatkozó negatív
tulajdonságok (pl.: buta, trágár, munkakerülő), és magyarságot fenyegető elemek is (pl.:
bűnözés, félelem, ingyenélő);

A rejtett előítéletek sokkal inkább képesek fennmaradni, hiszen a társadalmi normák terén történő változások
szinte elfogadhatatlanná tették, hogy az előítéletek nyíltan kifejezésre kerüljenek. [16; 17]
3
A cigánysággal szembeni viszonyban meghatározott többség, hiszen egy gender kutatásban ugyanez a többség
lehetnének a férfiak, szemben a nőkkel, vagy a heteroszexuálisok, szemben a melegekkel, stb. (A szerzők)
2
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– azoknál, akik alacsonyabb pontot értek el, megjelentek a romantikus cigány-kép (pl.: tánc,
színes, kultúra, vándorlás) és hátrányos helyzetű cigány képhez fűződő szavak (pl.: előítélet,
kirekesztett, nyomor, szegregáció).
Ezen kívül azt is megállapítottuk, hogy a válaszadók Bogardus cigányokra vonatkozó kérdésére
átlagosan az áltagnál valamivel alacsonyabb pontot értek el (átlag = 2,8), mégis a konszenzuális
cigány képet illetően – vagyis az összes válaszadó, előítéletesség mértékétől függetlenül – igen
negatív sztereotípiákat, tulajdonságokat említettek a résztvevők (pl.: lop, büdös, agresszív,
erőszakos, kosz, hangos, kisebbség, iskolázatlan).
A vizsgálati személyek válaszaiból álló adatbázison lefutatott elemzések alapján a következők
szerint foglalhatjuk össze a kapott eredményeket és az alábbi következtetéseket vonhatjuk le
belőlük. Egyrészt, fontos a többségi társadalom mentális és lelki állapotát figyelembe venni
előítélet-vizsgálat esetén, amire hat a közbeszéd, a politikai és hatalmi diskurzus. Ha ez az állapot
súlyos, traumatikus, „nem egészséges”, akkor előre vetíthető, hogy kapcsolati, viszonyrendszeri
problémákat szül – akár felfelé vagy lefelé való távolítást, előítéletességet. Másrészt,
elvonatkoztatva a kérdőívek eredményeitől, melyek alapján a magyar válaszadók nem bizonyultak
kifejezetten előítéletesnek a romákkal szemben, az asszociációkban azért kirajzolódott, hogy
nagyon sok negatív sztereotípia él napjainkban, a 21. században a romákkal kapcsolatban, még az
alacsony pontszámot elért válaszadóknál is. Végső soron egy teljesen homogén, a különbözőséget
és az individuumot figyelmen kívül hagyó kép rajzolódik ki, ami nem kétséges, hogy megnehezíti
a romaság integrációjának előre menetelét.
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Doktori témámhoz kapcsolódóan 2018. tavaszán az Új Nemzeti Kiválóság Program támogatásával
kvalitatív mélyinterjús vizsgálatot végeztem a budapesti József Attila lakótelep civil szervezeteinek
és informális közösségi csoportjainak körében. Összesen tizenhét mélyinterjút készítettem a
lakótelepen működő civil szervezetek/informális közösségek vezetői, önkéntesei és olyan, a helyi
közösségekben aktív helyi lakosok körében, akik nem kötődnek kifejezetten egy-egy közösséghez,
civil szervezethez, de a programok kapcsán találkoznak/találkoztak velük. A kutatás során egy, a
fővároson belül jól lehatárolható („falu a városban”), lokális identitással rendelkező területen
vizsgáltam, hogy vajon a háztartásközi reciprok kapcsolatok alakulnak-e át önsegítő informális
csoportokká/civil szervezetekké, hogy milyen motivációk vezérlik e csoportok tagjait/önkénteseit
(milyen kapcsolati/szimbolikus tőkét tudnak így felhalmozni) és hogy a közösségi tevékenység
hogyan tudja facilitálni a háztartásközi reciprok kapcsolatok kiterjedtségét és intenzitását. A kutatás
eredményei azt mutatják, hogy a választott közösségek (informális és civil szerveződések) a
modernitás viszonyai közepette a reciprok kapcsolatok területén is megoldásokat adhatnak a
korábbi organikus, tradícionális közösségek helyettesítésre. Egyrészt keretet nyújtanak a klasszikus
páros reciprok kapcsolatok létrejöttéhez, másrészt a generalizált reciprocitás mentén lehetőséget
adnak közösségi részvételre, az integráció erősítésére. Vizsgálatom alapján úgy tűnik, hogy a
generalizált, a szerveződésekhez kapcsolódó reciprocitás a klasszikus páros formánál kevésbé
kényszerítő erejű, s ezért törékenyebb - tudatos fenntartást, a kapcsolódó szokásrend,
hagyományok kidolgozását igényli.
Kulcsszavak: generalizált reciprocitás, civil szervezetek, József Attila lakótelep, komatál,
közösségi szívességek
1. „Hogy jól menjen az adok-kapok”
Kutatásom központi kérdése, hogy a választott közösségek milyen mértékben tudják
helyettesíteni az organikus közösségeket a reciprok kapcsolatok szempontjából. Jelen
tanulmányomban azt vizsgálom, hogy a József Attila lakótelep civil szervezetei és autonóm
csoportjai milyen hatást gyakorolnak a különböző szinteken kapcsolódók háztartásközi reciprok
kapcsolataira, s ezek a kapcsolatok az organikus közösségekben fellelhetőekhez képest milyen
eltérő jellemzőkkel, sajátosságokkal rendelkeznek, milyen típusokba sorolhatók. Ennek
érdekében itt röviden áttekintem a reciprok kapcsolatok azon jellemzőit, melyeket a tradicionális
társadalmak etnográfiai jellegű vizsgálata alapján detektáltak a terület klasszikusai, és amelyek az
eltérések és hasonlóságok feltárása illetve a tipizálás szempontjából relevánsak.
„Ezekben a totális társadalmi jelenségekben (…) együtt és egyidejűleg jelenik meg minden
intézmény: a vallási, a jogi, az erkölcsi, melyek egyben politikaiak és családiak is, valamint a
gazdasági intézmények (…), nem is szólva az esztétikai jelenségekről (…).” [13] Amikor Marcel
Mauss 1924-ben megjelent munkájában megfogalmazza ezt a gondolatot, egy modern,
differenciálódott társadalom értelmezési keretéből szemléli a rendelkezésre álló etnográfiai
anyagot, s megállapítja, hogy a reciprocitáson alapuló kapcsolatok – a modernitásból kitekintő
számára meglepő módon – annak ellenére nem pusztán gazdaságiak, hogy sok esetben a vizsgált
társadalmak gazdasági tevékenységének fő szervezőelvét jelentik. Sőt, az ajándékozás, a kölcsönös
szolgáltatások, a potlecs aktusai során a résztvevők kifejezetten arra törekednek, hogy a gazdasági
érdek jelenlétét minél alaposabban álcázzák, a tranzakciók a nagylelkűség, az önkéntesség
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jegyében történjenek meg: „nemcsak gazdaságilag hasznos dolgok cseréje zajlik, hanem az
udvariasság megnyilvánulásai, lakomák, rítusok, katonai szolgálattételek, asszonyok, gyerekek,
táncok, ünnepek és olyan vásárok, amelyeknek csupán egy mozzanata az üzletkötés, a javak
körforgása pedig csupán egyik eleme a jóval általánosabb és jóval tartósabb szerződésnek.” [13] A
reciprok kapcsolatok gazdasági mozzanata a résztvevők számára mintegy mellékes, eltakarja a
társadalmi kapcsolatok ápolása, mely nem tűri meg az érdek előtérbe avagy csak napvilágra
kerülését.
Ugyanakkor Mauss hívja fel a figyelmet arra is, hogy bár az aktusokat a szereplők látószögéből a
nagylelkűség és önzetlenség vezérli, az ajándékok, szolgáltatások elfogadása illetve viszonzása
szigorú szankciók mellett kötelező: „Az ajándékadás megtagadása, meghívás elmulasztása vagy
visszautasítása felér egy hadüzenettel, ez ugyanis egyet jelent a szövetség és közösség
megtagadásával.” [13]
A piaci cserekapcsolatokhoz képest a reciprok kapcsolatok konstituáló jellemzője az időbeli
eltolás, míg a piacon a vásárolt termék, szolgáltatás kifizetése – többé-kevésbé – azonnal
megtörténik, a reciprok kapcsolatokban a viszontajándék, viszontszívesség nyújtása később, nem
pontosan meghatározott időpontban játszódik le. Egyrészt mert ilyen módon a kapcsolat tartós, a
viszonzás eltolása fenntartja a kötelezettséget a másik fél felé, másrészt pedig „az eltelt időnek az
a szerepe, hogy az ajándékot és a viszonzását elfedje egymás elől, és olybá tűnjenek, mint két
tökéletesen szimmetrikus, ám egymástól független egyedi aktus.” [4] Bourdieu olvasatában az idő
álcázza a kapcsolat érdekjellegét, gazdasági aspektusát, a reciprok kapcsolatok fennmaradását, az
aktusok lebonyolításának módját, az ehhez kapcsolódó szokásokat és kötelezettségeket pedig a
habitusba beépült hagyományok szabályozzák: „Az ágensek azért ámíthatják önmagukat és
egyszersmind másokat, és azért lehetnek ugyanakkor maguk is elámítottak, mert gyermekkoruk
óta olyan világban mozognak, ahol az ajándékozás bevett társadalmi szokás, beépült
diszpozícióikba és hiedelmeikbe.” [4]
Mint láttuk, a viszonzás kényszere a reciprok kapcsolatokon belül jelen van, ennek ellenére e
kapcsolatok mégsem mindig szimmetrikusak. A szimmetria/aszimmetria kérdéskör vizsgálata
eleve problematikus a reciprok kapcsolatok esetében, hiszen a tranzakciókat nem a kereslet-kínálat
piaci viszonyai szabályozzák, hanem az érintett közösség hagyományai. Az adott illetve kapott
ajándék, szívesség pénzre átszámolt értéke egy olyan nézőpontot visz be az elemzésbe, ami
éppenséggel ellentétes az aktusokban résztvevők szándékával, ami a gazdasági érdekek leplezése
a reciprok kapcsolatokban. „Aki kimondja a csere igazságát, „mi az ára valaminek”, lehetetlenné
teszi az ajándékozást. (…) Mellékesen azt is láthatjuk, hogy az ajándékozás paradigmáját követő
magatartásformák igen nehéz problémát vetnek fel a szociológiában, melynek célja per
definitionem a dolgok nyilvánvalóvá tétele: a szociológiának ki kell mondani azt, ami magától
értetődő, noha annak, hogy ne semmisüljön meg, hallgatólagosnak, kimondatlannak kellene
maradnia.” [4]
Marshall D. Sahlins szintén etnográfiai anyagon vizsgálódva szimmetria/aszimmetria
szempontjából a reciprok kapcsolatok három típusát különböztette meg: a generalizált, a
kiegyenlített és a negatív reciprocitást. Sahlins szerint a kiegyenlített reciprocitás során a
tranzakciókban résztvevő felek kölcsönös ajándékokat, szolgáltatásokat nyújtanak egymásnak
kiegyensúlyozott kapcsolatban, az ajándékot, szívességet viszonylag rövid időn belül követi a
viszontajándék, viszontszívesség. A generalizált reciprocitás esetében a szolidaritás erőteljesebben
van jelen a kapcsolatban, a kapás és az adás között eltelt idő nagyon hosszú is lehet, a viszonzás
kötelezettsége gyengébb, vagy akár nem is kötelező viszonozni az ajándékot, szolgáltatást a
szívességet a nyújtó fél felé. A generalizált reciprocitás során a javak, szolgáltatások hosszú ideig
áramolhatnak egy irányba, egy kedvezményezett fél felé, s a kapcsolat ennek ellenére sem szakad
meg. A kiegyenlített reciprocitás esetében a kölcsönösség, az adás-kapás szimmetriája tartja
fenn a kapcsolatot, a generalizált reciprocitás esetében a kapcsolat akkor is fennáll, ha a
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viszony aszimmetrikus. A negatív reciprocitás az „antiszociális véglete” e kapcsolatoknak,
ilyenkor az egyik fél haszonmaximalizálásra törekszik a másik rovására, kihasználja a másik felet.
Sahlins tradícionális társadalmakat vizsgált, s megállapította, hogy a fenti reciprocitástípusok a
közelség/távolság szektorai mentén oszlanak meg. Míg szoros rokonsági/családi viszonyban a
generalizált reciprocitás jellemző, minél nagyobb a társadalmi távolság, annál inkább előtérbe kerül
a kiegyenlített reciprocitás (extrém esetben akár a negatív reciprocitás). [18]
A téma modernebb irodalma a generalizált reciprocitást leginkább két nagy kategória alá sorolja
be. A „hosszú időtartamra generalizált” kapcsolatok tipikus formája a generációs reciprocitás,
ahol az idősebb korosztályok (szülők, nagyszülők) nyújtanak idő-, munka-, anyagi transzfert a
gyerekek felé, s ezt a fiatalok a saját leszármazottaik felé ’viszonozzák’.
A másik összefoglaló kategória az azonos tulajdonságra vagy csoportra generalizált
reciprocitás, ahol a közös ismertetőjeggyel, csoporttagsággal rendelkezők nyújtanak egymásnak
szolgáltatásokat, szívességeket nem páros kapcsolatban: a szolgáltatások, szívességek nem
páronként, hanem a csoport vagy szervezet szintjén kerülnek egyensúlyba. [20]
A következőkben a József Attila lakótelep civil szervezeteinek és autonóm csoportjainak hatását
vizsgálom a szervezetekhez különböző szinteken kapcsolódók háztartásközi reciprok
kapcsolataira.
2. A kutatás módszertana
2018. folyamán az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében feltáró kvalitatív mélyinterjús
kutatást végeztem a budapesti József Attila lakótelep civil szervezetei és autonóm csoportjai
körében. Kutatásom helyszínéül azért a József Attila lakótelepet választottam, mert egyrészt jól
lehatárolható terület, lokális identitással rendelkező lakókkal, másrészt – a Ferencvárosi Közösségi
Alapítvány önkénteseként – személyes indíttatásból és praktikus okokból is. Az interjúk
megszervezésében és lebonyolításában a civil szervezetek vezetői, önkéntesei lelkes és nagyon
operatív segítőknek bizonyultak.
Az adatfelvétel során többféle témakört vizsgáltam, de jelen tanulmányomban a kutatás azon
szeletét dolgozom fel, mely a közösségi tevékenység hatását vizsgálja a reciprok kapcsolatokra.
1. táblázat: A kutatás célcsoportjai és a minta nagysága
Célcsoport
Mintanagyság
5 fő
a lakótelepen működő civil szervezetek/informális közösségek
vezetői
10 fő
a lakótelepen működő civil szervezetek/informális közösségek
önkéntesei
3 fő
olyan, a helyi közösségekben aktív helyi lakosok, akik nem
kötődnek kifejezetten egy-egy közösséghez, civil szervezethez, de a
programok kapcsán találkoznak/találkoztak velük.
Összesen 17 mélyinterjú készült 18 személlyel (két idősebb hölgy – mintegy megerősítő jelleggel
– ragaszkodott a páros interjúhoz), de a szervezetek kapcsolódásai és a személyes viszonyok és
ismeretségek sűrű hálózata miatt az interjúalanyok nem sorolhatóak be teljesen egyértelműen a
fenti kategóriákba. Az válaszadók jellemzően több szervezethez kötődnek, aki az egyikben vezető,
a másikban is ellát önkéntes feladatokat vagy részt vesz a programokon, aki az egyik szervezetben
önkéntes, az jellemzően más szervezetekben is aktívan szervez, segít. A szervezetek programjain
lényegében véletlenszerűen megszólított interjúalanyok mindegyikéről kiderült, hogy végzett már
valamilyen önkéntes feladatot valamelyik szervezet tevékenységéhez vagy programjaihoz
kapcsolódóan. Különösen az informális szervezetekben a vezetők egyértelmű beazonosítása sem
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egyszerű. Nem mentes tehát a szubjektivitástól a válaszadók fenti besorolása az egyes
alszegmensekbe.
A válaszadók mindannyian nők voltak, mint ahogy e csoportok, civil szervezetek vezetői, aktivistái
is azok.
Az interjúk időtartama jellemzően 90 perc körül mozgott, a programokon keresztül kapcsolódókkal
ennél rövidebb, a vezetőkkel, alapítókkal lényegesen hosszabb interjúk készültek. A beszélgetések
a válaszadók által preferált helyszíneken zajlottak, leggyakrabban az interjúalanyok lakásán,
presszóban, parkban, művelődési házban illetve – a célcsoport sajátosságaiból adódóan –
játszótéren, ami mind a műfaj, mind az interjúkészítő rugalmasságát meglehetősen próbára tette,
de az alanyok bámulatos multitasking készségeinek köszönhetően mégis kivitelezhetőnek
bizonyult.
3. A vizsgált civil szervezetek/autonóm csoportok
A lakosság összetételének megfelelően a helyi civil szerveztek, közösségek elsősorban a
kisgyermekes anyukák illetve az idősek igényeit elégítik ki. A kutatás során a következő – helyi
vagy helyi hatással is rendelkező - szerveztek tűntek fajsúlyosnak a lakótelep életében, így
elsősorban az e szerveződésekhez kapcsolódó válaszadók kerültek a mintába:
− TAVAM (Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért) – országos hatókörű civil
szervezet, önszerveződő női és anyakörök hálózata, elsősorban a szülés-születés témájára
összpontosít. Jelenleg már kevésbé aktív a szervezet, de korábban komoly szerepet játszott
a József Attila lakótelepen működő civil szervezetek és autonóm csoportok
szerveződésében illetve működésének támogatásában.
− Írisz Családi Kör – önkéntesek egy csoportja a lakótelepen, nem szerveződtek civil
szervezetté, tevékenységük központjában a család, anyaság, közösségépítés áll.
− Anyahajó – Anyaközpont a lakótelepen élő – elsősorban kisgyermekes, kisgyermekkel
otthon lévő – anyák számára
− Vagány Nők – idősebb, baloldali kötődésű nők autonóm csoportja, saját klubtevékenységük
mellett segítik a családi fókuszú civil szervezetek működését
− Ferencvárosi Közösségi Alapítvány – a teljes Ferencvároshoz kötődő szervezet, közösségi
alapítványként céljuk az adományozás fejlesztése, adományok gyűjtése és ezek
segítségével a helyi civil szervezetek, autonóm csoportok finanszírozása.
Az egyes szervezetek között a kapcsolat nagyon erős, sok a személyi átfedés, a kommunikáció, a
közös szervezés informálisan, a személyes kapcsolatok, ismeretségek szintjén zajlik.
A főáramot képviselő Irisz Családi Kör és az Anyahajó fő profilja a gyermekükkel otthon lévő
anyák igényeinek kielégítése. A GYES-en, GYED-en lévő anyák kiesnek a munkaerőpiacról, társas
kapcsolataik egy része ezzel az állapottal megszűnik, kompetenciáik kihasználatlanok, egész napos
tevékenységük beszűkül a gyermekgondozás területére, amihez viszont kevés segítséget kapnak.
Az Irisz és leginkább az Anyahajó tehát egy hiányhelyzetre reagálva jött létre, olyan helyszínek és
programok megszervezésére, ahol a – hasonló élethelyzetben lévő - anyák együtt lehetnek,
megvitathatják egymással problémáikat, megoszthatják kompetenciáikat és ezzel segítséget
nyújthatnak egymásnak, családi és „gyerekmentes” programokon is részt vehetnek. A
munkaerőpiacról kikerült kisgyermekes anyák a gyermek születésével (vagy már a várandósság
alatt, erre készülve) azzal találják szemben magukat, hogy korábbi pl. a munkához kapcsolódó
kompetenciáik elveszítették jelentőségüket és főállású gyermekgondozóvá váltak, s ehhez nemcsak
mindennapi tevékenységüket, de identitásukat is át kell alakítaniuk. A civil szerveződések abban is
segítenek, hogy az anyák ezt ne kiüresedésként, hanem új, kiteljesedett identitásként éljék meg.
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4. Reciprok háztartásközi kapcsolatok a József Attila lakótelepen
A háztartásközi segítségnyújtás vizsgálatakor - mint ahogy egy válaszadóm fogalmazott - elsőként
mindig a családot „illik” mondani, s ez alig néhány kivételtől eltekintve valóban így is történt, akár
meglévő segítségként, akár hiányként került említésre. A családi reciprok kapcsolatok most
számunkra kevésbé érdekesek, kiterjedtségük elsősorban attól függ, hogy a kibocsátó család
milyen távolságra él a válaszadótól, a legfontosabb területe pedig a gyerekfelügyelet. A fiatal,
gyerekeket nevelő válaszadók között sokan vidékről vagy Budapest más területeiről költöztek a
lakótelepre, s így távolabbra kerültek saját szüleiktől. A nagyszülők így kevésbé tudnak jelen lenni
a fiatal háztartások életében, bár az is előfordul, hogy a nagymamák vidékről jönnek fel segítséget
nyújtani. Ennek ellenére a kiszakadás a családi, rokoni kötelékekből komoly hiányosságot jelent a
reciprok kapcsolatokban.
Baráti kapcsolatokban kevésbé jellemzőek a háztartási segítségek, részben a távolságok, részben
az önállóság igénye miatt inkább csak váratlan fordulatok vagy előre látható, de a szokásosnál
nagyobb volumenű munkák (pl. költözés) esetén fordulnak elő.
Lényegesebbek ennél a szomszédsági viszonyok, hiszen ezek adnak alapot, hátteret,
ismeretségeket a szerveződéshez. „A szomszédság szintje az úgynevezett grassroot, vagyis a
hajszálgyökerek, az alapok, az eredet, a kezdet szintje, az a szint, amelyik mindenkit egyaránt érint,
legyen iskolás gyerek vagy felnőtt, önkormányzati szakember vagy ottlakó, pedagógus vagy bolti
eladó. A hely azonban, ahol élünk, tanulunk, sőt gyakran dolgozunk is, csak akkor nevezhető
szomszédságnak, ha az emberek úgy érzik: ismerik egymást és szükség esetén számíthatnak is
egymásra, segíteni is tudnak egymásnak, sőt, közös helyzetükből számukra közös feladatok is
adódhatnak.” [22]
A lakótelepen a szomszédsági reciprocitás budapesti viszonylatban relatíve erős. Házanként,
háztípusonként különböző, de kisebb segítségekben a lakók többnyire számíthatnak egymásra, sőt
erősebb segítő jellegű kapcsolatok is kialakulhatnak a lakók között. A leggyakoribb az eseti jellegű
segítség: megszerelni valamit, ami elromlott, vészhelyzetnél segítséget nyújtani, kölcsönadni
eszközöket, viráglocsolás, háziállat etetés elutazáskor, de nem ritka az ennél folyamatosabb
kapcsolat sem: étel, babaruha cserebere, társaság nyújtása, magányosság oldása, némely esetben
akár gyerekfelügyelet is. Közös kötetlen tevékenységet jelent a – majdnem mindenhol jelenlévő –
házak előtti kiskertek ültetése, gondozása.
„Az emberek beszélnek egymással, tudják egymás nevét, örülnek, hogyha gyerek születik,
örülnek, hogyha új kutya kerül a házba örülnek, hogy van virágoskert, és akkor együtt
locsoljuk a virágoskertet vagy néhányan összefogva felváltva. Viszonylag jól viseljük
egymás lakásfelújításait, most megint zajlik valami, most a miénket is kibírták valahogy
utána együtt örültek, hogy jaj, de jó, jaj, de szép, tehát a házban van házgondnok is, közös
képviselő is, tehát nem ilyen kiszervezett, ez a ház, erről tudok többet, ez egy nagyon-nagyon
jó, itt nagyon jó lakni.” (vezető)
Előfordul a szomszédsági kapcsolatok keretein belül generációs jellegű segítség is, ilyen módon
inkább a fiatalok, középkorúak támogatják a segítségre szoruló idősebbeket. Fordított irányba a
rendszeres segítség kevésbé jellemző, az idősek leginkább gyerekfelügyelettel tudnák segíteni a
fiatalokat (ami esetileg, sürgősebb, előre nem látható helyzetekben elő is fordul), de – mint később
ezt látni fogjuk – ez egy nagyon érzékeny, a szomszédsági jó viszonynál több bizalmat kívánó
segítségtípus.
„Van egy néni itt a lakótelepen, most nemrég ismerkedtem meg vele, otthonülő, betegségei
meg minden egyebek miatt, de ő is horgol. És ő már kért tőlem olyat is, ami nem a
horgoláshoz kapcsolódik, vegyek neki nylon zoknit, vagy mi tudom én, ha arra járok, dobjak

548

be, ezt, azt, amazt, ilyen van. Az óvoda mellett lakik, és akkor viszem a gyereket úgyis oviba,
és akkor Márta nénihez beugrok és akkor egy kicsit ott vagyok.” (vezető)
Speciális szomszédsági viszony a kisgyerekes anyukák játszótéri barátkozása, a ’közös
gyereklegeltetés’. A gyerekek a szomszédságon, a tágabb környezeten belül is új ismeretségeket
generálnak, amint gyerek születik, megszaporodik a házbeli ismerősök száma, a gyerekek kapcsán
még nem játszóterező, de babával közlekedő anyukák is ismeretségbe kerülnek egymással. A
játszótereken pedig a rendszeresen lejáró anyák tartós ismeretségeket, akár a játszóteret is – mind
időben, mind térben – túlnövő barátságokat kötnek egymással. A játszótéri barátkozás is tartalmaz
reciprok elemeket, de ha nem válik szorosabb barátsággá a viszony, akkor ez leginkább
információcserére, társaság nyújtására illetve a játszótéri helyzetek kezelésére korlátozódik.
Később a gyerekek növekedésével, bekerülésükkel az oktatási, nevelési intézményekbe az óvódai,
iskolai barátságok kerülnek előtérbe. Az egymással barátkozó szülők gyakran nyújtanak
egymásnak segítségek a gyerekek – óvodába, iskolába – szállításával, rövidebb-hosszabb
gyerekfelügyelettel illetve akár közös programokat is szerveznek egymással.
„Mikor megszületett a lányom, akkor én az első barátnőmet itt csak simán leszólítottam.
Sétáltam simán az utcán, meg ők is sétáltak a babakocsival, megláttam, szimpatikus volt a
lány, hasonló korú gyerek, és leszólítottam, hogy szeretnék a lakótelepi barátnőd lenni,
azóta nagyon jóban vagyunk és ő hozott magával egy másik lányt, aki meg szinte a legjobb
barátnőm lett. Szoktunk összejárni és jó barátságok ki tudnak itt alakulni, szerencsére. A
barátnőm, akit leszólítottam, ő nagy anyahajós, ezért természetesen járunk így
közösségekbe, mindig is jártunk közösségekbe és ott is ismerkedtem anyukákkal, játszótéren
is, most, hogy már óvodás a lányom, így is magával hozza az óvodai pajtásokat, az óvodai
szülőket, szóval igazából elsősorban ilyen rendezvényeken ismerkedtem, játszótéren meg
óvodában.” (programokon keresztül kapcsolódó válaszadó)
5. A szervezetek hatása a reciprok kapcsolatokra
A József Attila lakótelepen jelen lévő civil szerveződések – működésükkel és annak
mellékhatásaként is – egyértelműen facilitálják a reciprok kapcsolatok kialakulását és
folyamatos, egyre kiterjedtebb működését.
A civil szervezetek és autonóm csoportok egyrészt keretet adnak ahhoz, hogy azonos érdeklődésű,
beállítottságú, társadalmi helyzetű, hasonló élethelyzetben és nem mellesleg egymáshoz közel élő
emberek között olyan találkozások jöhessenek létre, melyek szorosabb kapcsolattá, barátsággá is
válhatnak, s ezzel a klasszikus páros reciprok kapcsolatok kialakulása is együtt jár. Az
önkéntesek, de még a programokon keresztül kapcsolódók is kiterjedtebb lokális ismeretségi körrel
rendelkeznek, s ebből szorosabb, tartósabb kapcsolatok is kialakulnak. Ez azonban nyilván nem
specifikuma a civil szerveződéseknek, az oktatási, gyermekgondozási intézmények, a
munkahelyek vagy akár a játszóterezés is kialakít ilyen típusú kapcsolatokat, melyek gyakran a
közös élethelyzet vagy az intézményi kapcsolat megszakadása után is élők maradnak.
„Olyan itt, mint egy falu, mindenki köszön mindenkinek, meg nekem sok a régi ismerős,
akivel együtt nőttünk fel, ismerem az arcát, mert együtt jártunk suliba, de azért ebbe beletesz
az Anyahajónak az ismeretségi hálója, hogy még, valami összeköt vagy fórumon leveleztünk
valamiről és jön velem szembe egy anyuka, hogy jaj, megtaláltátok, amit kerestél, ez azért
hozzátartozik.” (programokon keresztül kapcsolódó válaszadó)
„Több barátság született szerintem így, hogy a szervezeten belül találkoztak egymással.
Van olyan is, hogy a gyerekek egymásra találtak, és akkor az anyák is, és akkor már külön
is jöttek. A fiamnak a legjobb haverjai, akik voltak még óvoda előtt, csak már ők is
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elköltöztek, velük úgy találkoztunk, ezen a rózsaültetésen, ők is kaptak rózsát, mi is kaptunk,
és akkor elkezdtünk mi anyák beszélgetni, és akkor elkezdtünk járni a játszótérre és akkor
minden nap találkoztunk.” (önkéntes)
Másrészt azonban – a közösségben aktívan résztvevők körében – létrejön egy a generalizált
reciprocitás mentén értelmezhető kapcsolat a szervezet felé. Ennek egyik formája a részvétel a
szervezet aktivitásaiban, programjaiban. Az önkéntesek esetében ez egy kiegyenlített
kapcsolat, ahol adnak és kapnak, az egyik aktivitásban szervezőként, lebonyolítóként jelennek
meg (nyelvtanfolyamot, tanácsadást tartanak, megszerveznek eseményeket, stb.), máskor
résztvevői és haszonélvezői mindennek (vagy éppen mindkettő egyszerre). A közösség tagjai –
akár a páros reciprocitás esetében – kényszerítőnek élik meg, hogy az adás/kapás egyensúlyát
fenntartsák, szervezőként, programok kitalálója és lebonyolítójaként, időtranszferrel (akár
munkajellegűvel, akár társaság nyújtásával), tudástranszferrel (skillek, jó gyakorlatok, vagy akár
angolórák) adják vissza azt, amit ők maguk kaptak. Az adás-kapás kiegyenlítettsége nincs
semmilyen módon számon tartva (a befektetett idő, energia amúgy sem igazán mérhető és
összemérhető), időben is változó, egyéni élethelyzettől elfoglaltságtól függ, hogy az önkéntesek
éppen milyen szinten tudnak részt venni a munkákban, s ehhez a szervezet rugalmasan viszonyul.
A vezetők illetve a programokon keresztül kapcsolódók esetében viszont nem ennyire
egyértelmű és kiegyenlített a reciprocitás működése. A vezetők – akár idő-, akár munka-, akár
anyagi transzferben - lényegesen többet adnak, mint amennyit kapnak, a szervezetek ’külső körei’
a programokon keresztül kapcsolódók viszont inkább haszonélvezői a szervezetek
tevékenységének.
A generalizált reciprocitás másik formája lényegében a szervezeti működés melléktermékeként jön
létre, s ezek a – szervezet tevékenységéhez nem vagy közvetetten kapcsolódó – közösségi
szívességek. Ezek a szívességek az élet nagyjából bármely területéhez kapcsolódhatnak (és a
működés során folyamatosan újabb és újabb típusok keletkezhetnek), néhány jellemző terület:
− gyerekneveléssel, -gondozással kapcsolatos tudás, praktikus ismeretek megosztása,
tanácsadás, -kérés. A szervezetek küldetése, hogy ebben segítsék az anyákat, a szervezett
aktivitások, programok jó része is ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Ugyanakkor a
mindennapi életben gyakran előfordulnak konkrét, azonnal megoldandó problémák és
ilyenkor az anyák eseti segítséget kérnek.
„Ez a szülj egy gyereket, aztán oldd meg, ez halálos. Még annak is, akit jól támogat
a családja, jó fej férje van, még talán feminista is, van nagymama, nagypapa, aki
körül van véve azzal, ami nagyjából szóba jöhet, még az is iszonyúan magányos, a
konkrét magányérzés naphosszat. Másrészt meg annyira sok tudást kell alkalmazni
egy kisgyerekkel, miért ilyet szart, miért olyan kiütése van, melyik pelenkakrém,
miért az a sampon, hogyan tápláljak hozzá, ami részben tök jó, mert fejlődni
hasznos, de kezelhetetlen mennyiségű információval kell naprakésznek lenni, hogy
tudd, hogy mikor viszed orvoshoz, mikor nem kell orvoshoz vinni, stb. Egyszerűen
ebben is, hogy nincs egyedül az ember, kapsz segítséget, meg az, hogy nem vagy
egyedül egy élethelyzetben.” (programokon keresztül kapcsolódó válaszadó)
„Sziasztok! Hogyan lehet elindulni reggel időben egy ovis és egy sulis gyerekkel,
hogy ne boruljon ki senki?” (idézet az Anyahajó Fórumról)
− szállítás, beszerzés. A gyerekkel otthon lévő anyák esetében sokszor fordul elő olyan
helyzet, hogy valamire – akár nagyon sürgősen - szükség van, de mégsem tudnak
elmozdulni otthonról vagy a gyerekekkel való elindulás nehézségei nem arányosak a
feladattal vagy el kellene hagyni a ’falut’ és a városban beszerezni/elintézni valamit.
Ilyenkor könnyebb eseti segítséget kérni, közösségi szinten mindez racionalizálja az
erőforrások felhasználásának hatékonyságát.
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„Most például volt egy éjszaka, amikor egyedül voltam a két gyerekkel, és nem
találtam a lázcsillapítót, és akkor írtam három Anyahajós ismerősnek, hogy így át
tudnak-e hozni valami lázcsillapítót, és az egyik az áthozta. Tehát hozzájuk abszolút
fordulhatok az Anyahajós csoportnak a listáján. Aztán egyszer kérdeztem, hogy
megy-e valaki IKEÁ-ba, nem ment senki, de két hét múlva írt valaki, nem is ismerem
személyesen nagyon, de valaki írt, hogy szia, itt vagyok az IKEÁ-ban, mi kell.”
(programokon keresztül kapcsolódó válaszadó)
étel cserebere. Főzéskor nehéz kiszámítani, hogy pontosan annyi legyen az étel, ami el is
fogy a háztartásban, gyakori az ételfelajánlás és van rá kereslet is. Közösségi szinten ez is
az erőforrások racionalizációja, hiszen kevesebb étel megy pocsékba, aki elfogadja, annak
viszont kevesebb ideje megy el főzésre.
„Volt olyan is, hogy én ajánlottam fel, hogy megmaradt két adag étel, semmi baja
nincs, csak nem akarom kidobni, és akkor jöttek, jaj, én meg pont főztem, akkor hadd
vigyem el.” (önkéntes)
kölcsönzés, leginkább gyerekgondozáshoz kapcsolódó eszközök vagy játékok, de szinte
bármi. Az Anyahajó szervezetként is kölcsönöz ilyen jellegű eszközöket, de a tagok
egymáshoz is fordulnak ilyen jellegű kérésekkel. Az anyák adnak kölcsön, vesznek
kölcsön, s ezzel összességében kevesebb tárgyat kell megvenni és üzemben tartani.
információkérés, információk megosztása a helyi élet bármely területéről (orvosok,
nyitvatartások, akciós termékek, stb.)
tudásátadás hobbihoz (’krea’) kapcsolódóan. A kézműves, kreatív tevékenységek is a
szervezet programjaihoz tartoznak, de a tudásátadás, segítségkérés, a tanfolyamokon,
szervezeti alkalmakon kívül is zajlik.

Mi különbözteti meg a közösségi szívességeket az páros reciprok kapcsolatoktól? A legfontosabb
különbség, hogy mind a szívesség kérése, mind pedig a szívességek felajánlása a közösség felé
történik. A fenti idézetek között láttunk olyat, ahol a szívességkérés még levelezőlistán zajlik, de
a szívességet kérő már itt sem egy embert szólít meg, hanem hármat. A technológiai fejlődés a
közösségi média megjelenésével lényeges változást hozott ezen a területen. Az Anyahajó Fórumon,
a szervezet zárt Facebook csoportjában jelen pillanatban közel 500 tag van, akiknek a nagy
többsége valóban a József Attila lakótelepen él és valamilyen szinten kötődik a szervezethez. A
közösségi szívességek ma már inkább ezen a fórumon jelennek meg. A szívességet kérő ide írja ki
a kérését, a felajánlást tevő úgyszintén. A kérésekre, felajánlásokra bárki jelentkezhet, nem
személyre szólóak, ennyi emberből pedig mindig akad, aki éppen képes adni vagy elfogadni,
személyes szoros ismeretségre nincs szükség. A páros reciprok kapcsolatok ezzel szemben
kifejezetten személyesek, ezért kötelezőbbek, megterhelőbbek. A közösségi médiában nem áll fenn
az a veszély, hogy a kérésemmel terhet jelentek egy hozzám közel álló személynek és akár abba a
kellemetlen helyzetbe hozhatom, hogy az adott pillanatban nemet kell mondania, holott már
korábban a lekötelezettemmé vált. Egy 500 fős közösségben közzétett kérés esetén senkinek sem
kell nemet mondania, a viszontszívességek nem párosan történnek, hanem szintén a közösség
felé, abban az időpontban és helyzetben, amikor a viszontszívességet teljesítőnek ez alkalmas.
Majdnem minden interjú során elhangzott, hogy a válaszadó nagyon nehezen tud segítséget kérni.
Ebben nyilvánvalóan szerepet játszik a reciprok kapcsolatok természete, az, hogy a segítségkérés
egyben lekötelezettséget is jelent, de szerepet játszik az organikus közösségből kiszakadt,
individualizálódott modern ember önállóság iránti igénye is, aki a segítségre szorulást a felnőttség,
önállóság sérüléseként észleli. Mind a szervezeti aktivitás, legfőképpen pedig a közösségi
szívességek olyan formáját kínálják a segítségkérésnek, ami leplezi, eltakarja ezt a ’gyengeséget’,
ugyanakkor mégis rendelkezésre áll, elérhető.
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„Én az a szellemi defektes személy vagyok, aki inkább megoldja egyedül a problémáit és
majd beledöglik, minthogy segítséget kérjek, mert előttem is ez a példa volt. Az én anyukám
is inkább megoldotta egyedül és inkább kidolgozta a belét, de ő sem tudott vagy nem akart
segítséget kérni, nem tudom. Bennem van egy ilyen, tudom, hogy nem jó, ahogy
gondolkodom, de egyszerűen nem tudok ettől megszabadulni. Ha én segítségek kérek, az
egy gyengeséget mutat kifelé, hogy én nem az a nagyon erős, fasza gyerek vagyok, aki
mindent megold, hanem valami szellemi nyomorék, aki még ezt sem tudja megcsinálni.
Pedig tudom, hogy nem lenne gond, de egyszerűen nem, nem.” (önkéntes)
„Én nem nagyon szoktam segítséget kérni egyébként, én nem, nekem az nehéz. Szóval ez
úgy van, hogy az már nem segítségkérés, ahogy itt most ebben az én körömben működik,
hanem az egy ilyen kölcsönös nem is tudom, egy kicsit szervezettebb annál a dolog, tehát a
segítség iránti igényem az kielégül abban, hogy vannak olyan szervezett alkalmak, ahol én
megtapasztalhatom a segítséget. (…) Kialakítottuk a komatálrendszert, ami például itt az
oda, visszaköltözésnél az nagy segítség volt, hogy egy hétig főztek nekem az ismerősök. De
ezt nem én kértem effektív segítséget, hanem tudom, hogy van ez a szolgáltatás, amibe be
tudok kapcsolódni. Tehát ez pont az ilyeneknek jó, aki nem szeret segítséget kérni, hanem
van hova odamenni, ahol nem kell kérni, ez a lényege.” (vezető)
Az Anyahajó egy fontos kezdeményezése a komatál hagyományának felélesztése és adaptálása a
helyi viszonyokra. A gyermek születése után a közösség két hétig főz a friss anyuka háztartására,
sőt ezt a segítséget most már nemcsak szülés után, de betegség esetén is igénybe lehet venni. A
kezdeményezés nemcsak azért fontos, mert segítséget nyújt, hanem azért is, mert lehetőséget
teremt a bevonódásra, új hagyományt állít, továbbá strukturált formába önti a közösségi
szívességek egy területét és ezzel új minőséget teremt. A komatálat kérni kell a közösségtől, s ha
valaki kéri, akkor a Fórumra felkerül egy táblázat, ahová a segítők önkéntesen becsatlakozhatnak,
beírva, hogy mely napon, milyen ételekkel fogják ellátni a segítséget kérő háztartást, figyelve az
ételérzékenységekre, allergiákra, diétákra is. A formába öntés, hagyomány teremtés (jelen esetben
felélesztés) legitimálja azt, hogy ezekben a helyzetekben segítségre van szükség, a segítséget kérők
így nem érzékelik ezt önállóságuk sérüléseként, lekötelezetté pedig a szervezet felé válnak, de a
szívességet akkor viszonozzák, amikor számukra ez alkalmas. Az adás/kapás egyensúlya itt sincs
semmilyen módon nyilvántartva, könyvelve, a rendszer működését a reciprocitás kényszere
biztosítja, és ha csak a komatálas aktivitást tekintenénk, akkor nyilván aszimmetriát érzékelnénk,
hiszen viszonylag kevesen kaptak ilyen segítséget, de sokan vettek részt benne. Ez az aszimmetria
kezelhető, hiszen egyrészt a szívesség viszonzása a közösség felé más eseményekhez kapcsolódóan
is teljesíthető, másrészt pedig a komatálat működtetők, segítséget nyújtók számára már maga a
tudat, hogy nehéz helyzetben rendelkezésre áll ez a segítség egyfajta biztosításként működik. A
részvétel teljesen önkéntes, van, aki akkor száll be, ha kifejezetten ismeri a segítségkérőt, közel áll
hozzá, de jellemzőbb, hogy bárki bárkinek segít.
„Volt olyan, amikor nagyon beteg voltam, és egyedül voltam a három gyerekkel, mert a
gyerekek apja dolgozott, ő négy műszakban dolgozik, ami azt eredményezi, hogy szinte
folyton egyedül vagyok velük. Iszonyat beteg voltam, alig tudtam fölkelni, lázam volt, és
akkor mondtam, hogy gyerekek, ne haragudjatok, légyszi, kérek komatálat, főzzenek rám,
egyszerűen képtelen vagyok főzni, nem hogy mást is csinálni, és akkor hozták egy hétig és
ez hatalmas nagy segítség volt.” (önkéntes)
A fentiekben a kisgyermekes anyukák szervezeteinek (leginkább Írisz és Anyahajó) jellemzőit
tárgyaltuk. Az idősebb generációk élethelyzete és attitűdjei jelentősen különböznek a József Attila
lakótelepen most a fősodort adó kisgyermekes anyákétól. Szervezetileg önálló köröket is alkotnak,
de ezek a körök szoros személyes szálakon keresztül kapcsolódnak a fiatal-középkorú anyák
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szerveződéseihez. Az együttműködés során az idősebbek különféle módokon támogatják a fiatalok
rendezvényeit, tevékenységét, ’nagymamáskodnak’, jelen vannak, szerveznek, ajándékokat
készítenek, gyűjtenek.
„Na, de hát ez olyan természetes, hogy részt veszünk az ilyen dolgokban, hogyha valami
megmozdulás van. Szokott olyan lenni például itt a művelődési házban, hogy csináltak
mindenféle rendezvényeket ünnepek előtt. Volt olyan, hogy mi is kivonultunk és a fiatalokat,
az iskolásokat tanítottuk festeni. Akkor volt olyan, hogy kézimunkát csináltak. Akkor olyan
volt, mikor az önkormányzat csinált valami rendezvényt ünnepek előtt, hogy főzzünk valami
olyasmit, ami újdonság, és ahogy, amit mi szoktunk otthon készíteni. És akkor van nekik egy
ilyen szakképző iskolájuk, és akkor oda meghívtak bennünket és akkor ott tévé, mindenki
volt. Szóval ez a lakótelep valahogy olyan, hogy nagyon összetartja az embereket, mint
régen falun, tudod, hogy mindenki mindenkit ismert és segített, ahogy tudott, és ezen
dolgoznak itt, hogy ilyen legyen, ilyen csapat legyen.” (önkéntes)
Az idősebb korosztály önkéntesei elsősorban karitaszként élik meg tevékenységüket, nem várnak
és nem is fogadnak el semmilyen viszonzást, de mi értelmezhetjük ezt generációs
reciprocitásként is, ahol az idősebb generációk támogatását elfogadó fiatalok majd az utánuk
következő generációnak adják tovább a gondoskodást.
E korosztály szerveződéseinek célja saját korosztályuk és a fiatalabbak támogatása, de a saját
korosztály támogatásában itt gyakorlatilag nem jelennek meg a háztartásközi gazdasági
kapcsolatok. Az idősebb generáció körében is kialakulnak a civil szerveződésekhez is köthető vagy
onnan származó páros kapcsolatok, barátságok, de a segítségnyújtás nem anyagiakban vagy
szolgáltatásokban nyilvánul meg, sokkal inkább közös időtöltésben, lelki támogatásban.
Ugyanez igaz a szervezetek, csoportok saját tevékenységeire is, lelki-szellemi táplálékot,
társaságot, szociális teret nyújtanak tagjaiknak és a hozzájuk kapcsolódóknak.
„Az idős embereknek, legtöbbünknek az a baja, hogy nincs kivel beszélgetni, ha nincs
közvetlen család körülötte, akkor saját magaddal nem beszélgetsz. Azért kell egy ilyen
közösség, ahol lehet beszélgetni, és ahol megkérdezik, hogy hogy vagy és meg is hallgatják
a választ, nem csak felületesen és akkor az ember egy kicsit elmondja, ami éppen nagyon
foglalkoztatja, attól megkönnyebbülsz, megnyugszol. Tehát jó az, hogy az ember tud kire
számítani. Van olyan ember, aki komolyan vesz és megérti, átérzi a problémáidat, veled
együtt érez és próbál esetleg olyan irányba terelni, amit ő jónak lát, és aztán vagy elfogadod
a jó tanácsot, vagy nem.” (önkéntes)
A háztartásközi kapcsolatok egyrészt családi szinten jelennek meg, ahol vannak gyerekek, unokák,
ott szükség esetén van kire számítani, másrészt valamelyest a szomszédsági viszonyokban.
Ugyanakkor ebben a generációban nagyon erős az önállóság, önálló életvitel megőrzésének
vágya, a segítségre szorulás hanyatlásként értelmeződik. Az idősebbek nem akarnak mások
(gyerekek, rokonok, barátok, szomszédok, stb.) ’terhére lenni’, feléjük adni szeretnének,
hasznosnak lenni. Segítséget kifejezetten a redisztributív rendszertől várnak, s ezt helyi szinten
relatíve magas színvonalon meg is kapják. Lényegében egyöntetű a vélekedés, hogy a Ferencváros
idősügyi programja és intézményhálózata kiemelkedően jó, mind az idősebb, mind a fiatalabb
interjúalanyok kifejezetten magasra értékelik.
„Akik már nincsenek olyan jó állapotban, azok kapnak az önkormányzattól segítséget,
kijárnak ezek a szociális munkások és ők segítenek rajtuk, takarításban, mosogatásban,
ilyesmiben.” (önkéntes)
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6. A generalizált reciprocitás szabadsága és törékenysége
A lakótelepi civil szervezetek, mint választott közösségek a reciprocitás szempontjából tehát
egyrészt hasonlóan működnek, mint az organikus közösségek, létrehoznak páros reciprok
kapcsolatokat, másrészt viszont többféle, a generalizált reciprocitáson alapuló kapcsolatot is
kialakítanak.
A páros reciprok kapcsolatokban a viszonzás kényszere személyes szinten van jelen, az
aszimmetria felé hajló kapcsolatok instabillá válnak, a generalizált reciprocitás esetében viszont,
amikor a tartozás a szervezet felé áll fenn, a kényszer jelen van, de nem kikerülhetetlen.
„Valahogyan én is hozzá akartam járulni, mert egy idő után, ez még az Íriszben volt, úgy
éreztem, hogy én valahogy csak úgy lebzselek, hogy annyi mindent kapok, hogy oda én
ingyen járhatok, mert pihengethetek, és akkor úgy éreztem, hogy nekem is úgy illene valamit
hozzátenni, hogy ne csak haszonélvezője legyek, szóval ilyen lelkiismereti okokból.”
(programokon keresztül kapcsolódó válaszadó)
Míg, mint korábban láthattuk, a tradicionális közösségekben az adás/kapás egyensúlyát közösség
figyelme és a kidolgozott, a habitusba beépült hagyományok szabályozzák, a József Attila
lakótelepen a részvétel szintje, az adás/kapás egyensúlya nincs igazán számon tartva, nincsenek
betartandó szokások/hagyományok és nincs szigorú szemű közösség sem, amely
szankcionálná az aszimmetriát.
„Az egész arra épül, azt próbálja visszahozni, ami hiányzik a budapesti létből, ezt a
vidékiességet. Azt, hogy a szomszédok átmehetnek egymásnak segíteni, hogy ami az én
éléskamrámban van, az a tiéd is, amit én meg tudok csinálni, azt megcsinálom én, amit te,
azt te. Itt mesterségesen szervezett, vidéken pedig már kinövőben, mert az idős generációval
ez kihalóban van. Itt olyan anyukákkal találkozom, akiknek ez ilyen hurrá, ilyen is van, és
akkor megyünk és kertészkedünk együtt, és hú, elültetjük együtt a paradicsompalántát, hát
ez alap vidéken. (…) Ott kellett csinálni, mert különben kinéznek belőle, itt meg nem azért
van, hogy a szomszéd néni ne szóljon meg.” (önkéntes)
Ennek következményeképp a szervezetekhez kapcsolódók élethelyzetüknek, igényeiknek
megfelelően formálhatják a távolságot a szervezet felé:
− vannak, akik igénybe veszik a szervezet szolgáltatásait vagy részt vesznek a
rendezvényeken, de nem, még nem vagy csak kis mértékben kapcsolódnak be a
szervezésbe, lebonyolításba, közösségi szívességekbe. Többet kapnak, mint amit adnak.
− az önkéntesek (a szervezetek szervezeti tevékenységeiben aktívan résztvevők) esetében
adás/kapás együtt jár rugalmas rendszerben, nem igényelve a folyamatos rendelkezésre
állást
− a vezetők és a nagyon aktív önkéntesek esetében viszont a mérleg egyértelműen az adás
felé billen el, van aki lényegében (a gyereknevelés és a háztartásvezetés mellett) egy teljes,
de legalább egy félállásnak megfelelő idő-, munkatranszfert tesz a szervezetbe, sőt akár
komolyabb anyagi áldozatokat is hoz. Úgy tűnik, hogy a szervezet működtetése jelentős
aszimmetriatűrést igényel a nagyon elkötelezettektől, de ennek nyilván vannak határai. A
kutatás terepmunkájának időpontjában merült fel, hogy a dinamikus növekedés igényli,
hogy az Anyahajóban fizetett munkatárs/vezető is legyen.
A távolság és a tevékenység intenzitásának szabályozhatósága nagyon komoly előny az organikus
közösségekhez képest, mint ahogy az is, hogy a civil szervezetekbe nem a teljes életet,
személyességet, privát szférát viszik be a résztvevők, hanem szabadon szabhatnak határt ebben.
A József Attila lakótelepen működő civil szervezetek főárama egy adott élethelyzet – anyaság,
kisgyermekes lét – és egy adott lokalitás mentén szerveződik. Mindkét tényező szerepet játszik a
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stabilitás/instabilitás, szimmetria/aszimmetria kérdésében. A lakótelepen élők, különösen a
szervezetekhez kötődők kis eltérésekkel homogén középosztályi rétegnek tekinthetők, az anyagijövedelmi eltérések nem igazán jelentősek. A homogenitást tovább erősíti, hogy a fiatal anyák
szervezetei kifejezetten a modern alternatív gyerekgondozás, gyereknevelés elmélete és gyakorlata
köré épülnek, közösségi magatartást, asszertív kommunikációt várnak el a résztvevőktől, s ez
végképp szűri a csatlakozók körét, akármennyire is szeretnének nyitottak maradni bárki számára.
A közeli Aszódi-telep hátrányos helyzetű közegéből a teljesen más problémákkal küzdő nők nem
tudnak kapcsolódni ehhez a közeghez.
„Itt próbálom mondani a környékünkön élőknek, hogy jöjjenek. Nem annyira. Oda, szóval
ők is tudják, hogy hova valók. Mert a programok nem biztos, hogy olyanok, amik egyrészt
az ő életüket segítik, annyira más típusú programok kellenének, ez már visszatartó erő, meg
így nem tudom, egyszerűen meg is fogalmazzák, hogy hát minek menjen oda beszélgetni,
mikor neki az a fontos, hogy honnan szerez élelmiszert. Meg talán ilyen továbbképzésekre,
akár pénzhasználat, akár szakmai olyasmi, ami az Anyahajónak nem profilja. Onnan ide ki
se jönnek, amikor én kértem azt, hogy komatálazhatok-e, nekik messzi kijönni ide, azért az
ott élők kicsit ilyenek.” (önkéntes, az Aszódi úton lakik)
A homogenitás az aszimmetria ellen hat, a szereplők nem kerülnek tartósan sem a rászoruló,
sem az adakozó szerepkörébe, ha nagyjából azonos a státuszhelyzetük, a negatív reciprocitás
ebben az esetben nem kényszer.
Más oldalról tekintve viszont a lokalitás és az egy adott családi életszakaszra épülés mégis
destabilizáló hatású. Egyrészt a második vagy harmadik gyerek megszületése után – a lakásméretek
szűkössége miatt – nagyon sokan elköltöznek, másrészt azok esetében, akik maradnak, a gyerekek
felnövekedése, a főállású anyai lét megszűnése némiképp okafogyottá teszi a szervezeti aktivitást
és természetesen a visszatérés a munkába leszűkíti a szabadon felhasználható idő- és munkakeretet.
A szervezeten belül tehát nagy a fluktuáció, gyorsak a generációváltások.
„Nekem picit az az érzésem, hogy ez olyan labilis, merthogy vajon véget ér-e, ha egy-két
ember kiszáll belőle vagy folytatódik-e, ez a félelemérzés, lehet, hogy hiányérzés.”
(önkéntes)
„(…) itt viszont egy picit néha azt érzem, hogy így azért könnyebben kiesik az ember. Én
beadom bölcsibe, nem jövök többet, akkor megint elvesznek ezek a kapcsolatok. Jó, sokan
bent maradnak már idősebb a gyerekük és bent maradnak, de rettentő sok anyuka kiesik így
és akkor megint belekerül egy ilyen nagyon elszigetelődő életformába, és oké, lehet, hogy a
munkahelyén van kapcsolatrendszere, de nem mindenkinek és ő már nem tud itt részt venni,
szóval szerintem ennek ez viszont a negatívuma. A programokkal a kisgyerekesekre mentek
rá. Most szerintem, hogy a két szervezőnek is idősödik a családja, most talán változni is fog,
és mivel ez mesterségesen szerveződött, ez nem evidens, nincsenek meg az utak, hogy ott
mit kell csinálnom..” (önkéntes)
A szimmetria/aszimmetria kérdésköre a legnyilvánvalóbban a finanszírozás területén mutatkozik.
Minél hatékonyabb, professzionálisabb, nagyobb elérésű szervezetet próbálunk kiépíteni, az
önkéntesek idő- és munkatranszfere annál kevésbé lesz elegendő a működtetéshez. A tagdíjak és a
rendezvényeken gyűjtött adományok nem fedezik az infrastruktúra kiépítéséhez és
működtetéséhez, az eszközbeszerzéshez szükséges összegeket, ezért külső források bevonására is
szükség van:
− a redisztributív szektorból elérhető források. Önkormányzati támogatások, az
önkormányzat által működtetett infrastruktúra használata (pl. helyiség a Művelődési
Házban).
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− professzionális adománygyűjtés. Ebben a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány ad hátteret a
József Attila lakótelepen (de valójában a IX. kerületben) működő szervezeteknek,
csoportoknak vagy akár magánszemélyeknek is. A Swimathon adománygyűjtő projekt
keretében az Anyahajó új, közösségi helyiség kialakítására nyert komolyabb összeget.
− a szolgáltatások piacosítása. A kutatás terepmunkájának időpontjában merült fel, hogy
egyes szolgáltatások (pl. tanfolyamok, kölcsönzés, stb.) váljanak fizetőssé, ez azóta meg is
valósult.
7. Összefoglalás
A József Attila lakótelepen jelen lévő civil szerveződések több szinten facilitálják a reciprok
kapcsolatok kialakulását:
− a kapcsolati háló növelésével elősegítik a páros reciprok kapcsolatok létrejöttét
− keretet adnak a generalizált reciprocitás mentén értelmezhető közösségi aktivitásoknak,
ahol a résztvevők munka és időtranszferrel tartják fenn a szervezet tevékenységét, melynek
ők maguk is haszonélvezői
− tevékenységük mintegy melléktermékeként létrehozzák a közösségi szívességek
rendszerét, ahol a résztvevők a közösségi média segítségével a szervezet közössége felé
fordulnak kérésekkel és felajánlásokkal, s ezekre a szervezet bármely tagja reagálhat. A
komatál bevezetésével pedig e szívességek egy területének strukturált formát adnak, s ezzel
hagyományt teremtenek.
„A modern közösségiség lényegét ma a civil társadalom fogalma fejezi ki a legadekvátabb, tehát a
lényeget tükröző módon, mert szintetizálja a modern ember látszólag egymásnak ellentmondó két
alapvető szükségletét: a valahová tartozás és a szabadság igényét, s egyidejű jelenvalóságát.” [23]
A választott közösség és az organikus, tradicionális közösségek által generált reciprok kapcsolatok
eltéréseinek vizsgálatakor is hasonló következtetésre juthatunk. A civil szervezetekhez, önkéntes
csoportokhoz kapcsolódó reciprok kapcsolatok integrálnak, de lényegesen nagyobb szabadságot
adnak szereplőiknek, mint az organikus közösségeké, viszont éppen ezért törékenyebbek is. A
bejáratott hagyományok, a közösségi szankciók hiánya és az aszimmetrikus kapcsolatok lehetősége
instabilabbá teszik a civil szervezetekhez, autonóm csoportokhoz kapcsolódó reciprocitásformákat.
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Absztrakt
A roma holokauszt nem a cigányság történeti kontextusában, hanem a második világháború alatti
európai népirtások kontextusában értelmezhető. A kiindulópont a náci ideológia és a náci
Németország gyakorlata, amely hierarchiát állított fel az emberi csoportok között, s ezen hierarchia
„alján” szereplő csoportoknak a kiirtást szánta. A cigányok kiirtására tett kísérlet markánsan
kirajzolódó specifikumokkal jellemezhető.
A kutatás célja, hogy – a roma/cigány túlélőkkel készült interjúk személyes narratíváin keresztül –
a Porrajimos történetére vonatkozó ismereteken túl megismerhetővé váljanak a szabadság
elvesztésének állomásai, a kiszolgáltatottság fokozódása, és megérthetővé váljanak a Porrajimos
személyes történetei.
A roma holokauszt előzményeinek, és eseményeinek megismertetésén túl kiemelten fontosnak
gondoljuk a „személyes történelem” dimenziójának megjelenítését a roma Holokauszt oktatásában.
A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy a roma holokauszt túlélői a személyes
narratíváikban hogyan jelenítik meg az átélt borzalmakat. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy ezek
a személyes élettörténetek, az abban megjelenített koncepciók és tartalmak módszertanilag hogyan
alkalmazhatóak a roma holokauszt oktatása során. A kutatás során szisztematikusan
áttanulmányoztam a roma holokauszt túlélőivel készült interjúkat. Ezek egyfelől Varga Ágota roma
holokauszt túlélőkkel készített dokumentumfilmjéből, másfelől a Porrajmos című könyvből
származnak. A narratívák tematikus egységekre bontva kerülnek bemutatásra (begyűjtés, élet a
lágerben, az őrök reakciói, együttélés a táborban, a felszabadulás, a hazaérkezés, a trauma
utóhatásai, a roma holokauszt következményei a személyes életsorsban).
Kulcsszavak: Porraijmos, narratív történelem, személyes sorsok, roma Holokauszt az oktatásban
1. Bevezetés, célok és módszerek
A tanulmányomban bemutatásra kerülő kutatás az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány
Porrajimos oktatási programjának kidolgozása alkalmával valósult meg. Az Alapítvány informális
oktatási módszereket alkalmazva rendszeresen tart tréningeket osztálytermi környezetben, amelyet
magukat romának valló fiatal önkéntesek tartanak középiskolásoknak. A foglalkozások célja a
roma társadalommal kapcsolatos sztereotípiák feloldása, illetve a roma és nem roma fiatalok
közötti párbeszéd megteremtése.
A Porrajimos foglalkozás kialakítását az igény hívta életre, hogy a Porrajimosszal kapcsolatos
ismeretek rendkívül hiányosak. A romaholokauszt a magyar közvélemény előtt majdhogynem
teljesen ismeretlen fogalom. Egy felmérés adatai szerint: „a válaszok négy százalékában említették
a holokauszt áldozataiként a zsidóság mellett a cigányságot is.” [20]
A romák második világháború alatti sorsát egészen a 70-es évek végéig homály fedte. Sem a
nürnbergi tárgyalások kapcsán, sem a holokauszt áldozatainak kárpótlásakor nem történt meg a
romák üldöztetésének nyilvános elismerése, a holokausztra való megemlékezések során sem tettek
sokáig említést róluk. [20]
A roma holokauszt emlékezetének tabusítása csupán a hetvenes, de főként a nyolcvanas években
kezdett oldódni, és az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején vált a hivatalos
emlékezetpolitika részévé. [19] Ennek talán legjellegzetesebb megnyilvánulása az emlékműállítás
volt. Az első roma holokauszt-emlékmű végül Nagykanizsán épült meg 1996-ban, s a hivatalos
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megemlékezéseket ott, illetve Budapesten, eleinte a Parlament előtt, majd 2006-tól a Nehru-parton
felavatott emlékmű előtt tartják. [15]
A holokauszt történetírásában feltűnik két új történetírói irányzat, mely a „többi (és főként roma)
áldozatokhoz” való viszonyulás alapján határozható meg. Egyrészről megjelentek romákat a
holokausztból „kizáró” munkák. [12] Ezt az irányzatot „exkluzivistának” nevezik a romák
holokausztjának elismeréséért küzdő, a másik új irányzatot képviselő kutatók. [20] Ez utóbbi
irányzat művelői főleg romológusok, tehát a romák életét, kultúráját belülről ismerő kutatók. [9,
10] Legismertebb képviselői, Donald Kenrick és Grattan Puxon, akik 1972-ben adták ki a The
Destiny of Europe’s Gypsies című munkát. Ez az első olyan átfogó mű, mely a romák második
világháborús történetét kísérli meg feldolgozni. [13]
Magyarországon a 90-es évek közepéig lényegében hallgatás jellemzi a témát [4], egy-két cikktől
eltekintve [6] nem jelenik meg semmi, illetve nincs ehhez kapcsolódó esemény, ami diskurzust
generálna. [1] A roma holokausztra vonatkozó történeti források hiányból fakad [17] az a
módszertani kényszer, mely a feltárható dokumentumok mellett a visszaemlékezéseknek is nagy
jelentőséget tulajdonít. [2] Így válik az „oral history” módszere a roma holokauszt kutatás egyik
kikerülhetetlen elemévé. Az emlékezet eme felelevenítése nem csak az áldozatokra, hanem a
szemtanúkra is nagy hangsúlyt fektet. [20]
Egy a kérdéskörre vonatkozó összefoglaló tanulmány így jellemzi a mai helyzetet: „A roma
holokauszt tragédiája leginkább az, hogy a mai napig idegen test mind a holokauszt
történetírásában, mind a nemzeti történelemben, nem része a roma kollektív emlékezetnek sem,
ennél fogva az egyén és a csoport, a közösség identitásképzésében. A nyilvános diskurzusban a
rendszerváltást követően épp csak megjelenő roma holokauszt mára már el is tűnt belőle, azt az
illúziót keltve, mintha a kollektív emlékezet részévé vált volna.” [15]
2. Roma emlékezetpolitika és szemléletformálás
A roma holokauszttal kapcsolatos történések megismerése, valamint azok utóhatásának interaktív
formában való közvetítése a roma emlékezetpolitika kitüntetett terrénumát jeleníti meg és közvetíti.
A téma hiteles közvetítésnek fontos szerepe lehet a romákkal kapcsolatos sztereotip és előítéletes
gondolkodás megváltoztatásában. A roma holokauszt feltárása és annak a kollektív emlékezetbe
való beépülése a romák identitásépítésének egy fontos fázisát jelentik. Megerősítéssé kell, hogy
váljon a felnövekvő roma generációk identitásának fejlődésében a Porrajimos ismerete.
Ugyanakkor a romákkal kapcsolatos diszkriminatív és kirekesztő társadalmi és politikai attitűdök
általánosan jellemzőek, és ebben a közegben történik egy elfelejtett csoport elfelejtett múltjának a
felidézése, mely óhatatlanul diskurzusokat, diskurzusbeli pozíciókat generál a többségi
társadalomban. Mindezek mellett érinti a zsidó holokauszt kérdését is, hiszen a roma holokauszt
történetírásának a zsidó holokauszt mindvégig a referencia pontját képezi.
Fontos kiemelni, hogy az oktatási modul nem kizárólag a roma holokausztról szól, hanem
összekapcsolódik a zsidó holokauszttal, mivel ezek tanítását nem lehet egymástól elválasztani. [5]
A kutatás célja az volt, hogy – a roma/cigány túlélőkkel készült interjúk személyes narratíváin
keresztül – a Porrajimos történetére vonatkozó ismereteken túl megismerhetővé váljanak a
szuverenitás elvesztésének folyamatai, a kiszolgáltatottság erősödésének fázisai, és megérthetővé
váljanak a Porrajimos személyes történetei.
A roma holokauszt előzményeinek, és eseményeinek megismertetésén túl kiemelten fontosnak
gondoljuk a „személyes történelem” dimenziójának megjelenítését a roma Holokauszt oktatásában.
Gyáni Gábor utal arra, hogy a személyes visszaemlékezések tanúságtételei nélkül nem jöhet létre
kollektív emlékezet; hivatalos vagy közemlékezet (public memory) viszont létezhet tényleges
(vagy látens) kollektív emlékezettől függetlenül is. [8]
A kutatás arra a kérdésre kereste a választ, hogy a roma holokauszt túlélői a személyes
narratíváikban hogyan jelenítik meg az átélt borzalmakat. Arra helyeztük a hangsúlyt, hogy ezek a
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személyes élettörténetek, az abban megjelenített koncepciók és tartalmak módszertanilag hogyan
alkalmazhatóak a roma holokauszt oktatása során.
A Porrajimos szemléletformáló oktatási segédanyag kidolgozásánál a Bernáth Gábor – Brassói
Vivien – Orsós Julianna által szerkesztett „Ha szaladok, agyonlőnek, ha megállok, agyonvernek”,
[3] Dubcsik Csaba „Roma Holokauszt az oktatásban” [5], illetve a Roma Sajtóközpont
gondozásában megjelent Porrajmos [4] című szakirodalmakra, illetve módszertani ajánlásokra
támaszkodtunk leginkább. [16]
Az oktatási segédanyag kidolgozása során nagy segítségünkre volt a Centropa Maggyarország
Alapítvány a zsidó holokauszt oktatásával kapcsolatos szakmai tevékenysége. A Centropa
pedagógusok számára nyújt segítséget a holokauszt tanításához. A Centropa a pedagógusok
számára 220 magyar nyelvű általuk felvett életútinterjút kínál, amelyek mindegyikéhez
audiovizuális eszközök is kapcsolódnak. A túlélőkkel készült interjúk a holokauszt idején átélt
borzalmak mellett tartalmazzák a túlélők életének egyéb, számukra fontos életeseményeit is. A
modul tudatosan nem kizárólag a háború időszakában helyezi el az élettörténeteket. Ennek
elsődleges célja a középiskolás korosztály „becsalogatása” a holokauszt témakörébe. A modul
során nem kizárólag az áldozat szerep bemutatására törekednek, céljuk a holokauszt oktatásában
egy paradigmaváltást végrehajtani. Ennek az új koncepciónak az a lényegi eleme, hogy az
áldozatjelleg helyett azt emelik ki, hogy a holokauszttal milyen értékes kultúrát pusztítottak el a
nácik. Az interjúk mellett a fotók elsősorban történetelindító szerepet játszanak a diákok körében.
Az interjúkhoz családfák is tartoznak, melyek jól szemeltetik a fiatalok számára azt, hogy hogyan
kapcsolódnak egymáshoz az interjú szereplői.
A kutatás során szisztematikusan áttanulmányoztuk a roma holokauszt túlélőivel készült interjúkat.
Ezek egyfelől Varga Ágota roma holokauszt túlélőkkel készített dokumentumfilmjéből, másfelől a
Roma Sajtóközpont gondozásában megjelent Porrajmos című könyvből származnak. A narratívák
tartalma alapján tematikus egységeket alakítottunk ki, amelyek a foglalkozás keretét adták. Ezek a
főbb az egységek a következők: a begyűjtés, az élet a lágerben, az őrök reakciói, az együttélés a
táborban, a felszabadulás, a hazaérkezés, a trauma utóhatásai, a roma holokauszt következményei
a személyes életsorsban.
A tudásátadásnak és szemléletformálásnak ebben az esetben is a nem formális kereteit tartottuk
alkalmasnak, ahogyan az UCCU Alapítvány egyéb foglalkozásai esetében. A téma érzékeny
voltából következően a foglalkozás speciális módszertani megoldásokat igényelt. Az alapvetően a
játékosságra és az interaktivitásra épülő foglalkozásban nagy szerepet kap néhány a Porrajimosban
érintett kiválasztott szereplő személyes élettörténetének bemutatása és narratívájuk elemző
feldolgozása.
A Porrajimos szemléletformáló foglalkozásnak szerves részét képezi az UCCU meglévő
identitáserősítő foglalkozása. A foglalkozás fontos célja, hogy a Porrajimos történetét úgy ismerjék
meg a fiatalok, hogy a foglalkozás felépítésének segítségével megértsék a szabadság elvesztésének
állomásait, a kiszolgáltatottság fokozódását, és azt, hogy miként tették előbb megvetett, majd
gyűlölt ellenséggé az arra kiszemelt áldozatokat: a romákat, és a zsidókat. Úgy véljük, hogy a
foglalkozás eszerinti felépítése hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok, a felnövekvő generáció számára
felismerhetővé váljon, hogy egy-egy diszkriminatív cselekedet milyen következményekkel járhat,
és ennek tudatában a saját eszközeikkel fel tudjanak lépni a kirekesztés ellen. Ennek megfelelően
a Porrajimos történetét időrendi kronológiában ismertetjük meg a fiatalokkal egészen a
kirekesztéstől a lágerekben megélt borzalmakon keresztül a Porrajimos utáni traumákig. A
történelmi események kronológiai megismerésénél túl kiemelten fontosnak gondoljuk a
„személyes történelem” dimenziójának az érzékenyítő tréningben való megjelenítését, vagyis a
fiatalok a roma holokauszt túlélőinek a személyes narratíváin keresztül fogják megismerni,
feldolgozni az átélt borzalmakat. A személyes történetek mellett fontosnak tartottuk, hogy
történelmi kontextusba helyezhessük az eseményeket, ezáltal teremtve kapcsolatot a megtanítani
kívánt tények és a visszaemlékezések között. [17] A foglalkozások interaktivitását a foglalkozás
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legelején a falra felfüggesztett idővonal használatával kívánjuk elérni, amelyre a Porrajimos
kronológiai történetéhez kapcsolódó személyes narratívákat, történelmi tényeket, és fotókat
tartalmazó kártyákat fognak a fiatalok kihelyezni. Fontos célkitűzésnek tarjuk azt is, hogy a
középiskolásoknak tudomásuk legyen arról is, hogy a roma társadalom tagjai ebben az időben is
hozzájárultak kiemelkedő művészeti tevékenységükkel, sporteredményeikkel, vagy éppen
hősiességükkel Magyarország kulturális értékeihez, sporteredményeihez. Mindezzel azt próbáljuk
érzékeltetni velük, hogy a megbélyegzés erőssége ugyan országról-országra másként alakult, és
nem írható le egyetlen történettel még Magyarországon belül sem, de a megbélyegzés végül
minden cigányt érintett, akiknek egyetlen bűne az volt, hogy cigánynak születtek. Miután a fiatalok
megismertek egy-egy kiemelkedő roma származású művészt ennek a történelmi időszaknak a
korszakából, a róla készült fotókat, és információkat tartalmazó kártyákat is kihelyezik az
idővonalra. Ennek megfelelően minden Porrajimos eseményhez egy kiemelkedő személyiségről
szóló fotó, illetve szövegkártya is kihelyezésre kerül az idővonalra. Tehát a porrajimos foglalkozás
egésze alatt a foglalkozást vezetők a történelmi eseményeket, a személyes narratívák képekkel, és
szövegkártyákkal illusztrálják. Ezeket a foglalkozáson részvevő fiatalok olvassák fel, és függesztik
ki az idővonalra, mindezzel garantált az óra interaktivitása.
A Roma holokauszt történeti kutatása és a Porrajimos emlékezetpolitikai szerepének kiemelt volta,
bár eltérő megközelítést igényel mégis azonos célokkal is bír. A Porrajimosnak hosszú ideig
pusztán a rejtett kollektív emlékezetben való megőrzése akadályává vált a múlt és a jelen
összekapcsolásának. A roma holokauszt emlékezetpolitikai gyakorlatát úgy kell kialakítani, hogy
a roma identitás építése mellett a romák többségi társadalom általi megértését és elfogadást is
szolgálja. [20]
3. Szövegtár
A Porrajimos foglalkozás során felhasznált a Roma holokausztot túlélők narratívái (kronologikus
és tematikus csoportosítás szerint)
3.1 Begyűjtés
1. Hajnali három óra lehetett megverték az ablakot. Kiszólok, ki az. Mondják, hogy csendőrök.
Negyvennégy november harmadikán. Kimegyek. Kérdik a csendőrök, hogy bejöhetnek-e.
Bejöttek. Kérdik, hogy hol dolgoztunk, én meg mondom annak a falunak a nevét,, ahova éppen
eljártunk répát, krumplit szedni. Erre azt mondja, hogy valami ott elveszett. Ha nem ti loptátok el,
visszajöhettek. Letettem a kicsit a kezemből, elaludt, a többi testvéreim sírva elbújtak a dunyha alá,
engem meg kikísértek a csendőrök az utcára. Odakint már legalább húszan voltak. Két roma lány
volt, a többi mind magyar. Azt mondták elvisznek bennünket a nagycenki őrsre, ott ha tisztázunk
mindent, visszajöhetünk. Akkor már tudtam, hogy mi van.
2. Bevittek bennünket Devecserbe. Minden cigányt a telepről, egy család maradt ki. Valahogyan
azok megmenekültek. Az az egy család aztán elment a rokonyai után Komáromba, kivátotta őket.
A csendőröket megfizette, mindig ez vót: a pénz beszélt, a kutya ugatott.
3. Sorakozóba tették az asszonyokat. Akiknek volt családjuk, azokat hagyták, akiknek nem azokat
külön tették a katonák. Szegínyek a féltségtűl felvették másnak a gyerekét, hogy ne vigyék el őket.
4. Egerszegig hajtottak bennünket, mint kanász a disznót. Fogtuk az anyánk szoknyáját, menni
köllött.
5. A tábor nem volt olyan messzi az állomástól. Gyalog mentünk, zavartak befelé. Nagy kerítés
körül, drótkerítés. Fegyveres katonák, magyar katonák körül. Azok adták az ennivalót, dobták le a
sárba a kenyeret. Aki tudott, kapott, fölkapta a sárból, akinek nem jutott, nem evett.
6. Leszedtek minket Dakhajóba, sorakozó, ötös sorakozóba. Előző nap elvitték a zsidókat, a
helyükre meg tettek minket.

561

7. Úgy mehettünk fel a vagonba, hogy csak cipő volt a lábunkon, egy szoknya rajtunk, meg a kabát.
Voltak a zsidó nők, akiket azelőtt szállítottak el, azok vihettek magukkal ruhákat. Mi nem.
8. Engem a vonaton kaptak el. Olyan tizenhatéves lehettem. Már ősztájba volt ez. Már azt hittük
vége a háborúnak. Ugye, se újság, se rádió, se semmi. Ki tárgyalt velünk, cigányokkal. Hát senki.
9. Annyit mondtak, sorozásra, katonának megyünk Dabasra. Sorba állítottak négyesével, úgy
vittek, két csendőr gyütt velünk. A vagyon nem volt lezárva, de hát nem gondoltuk mink, hogy mög
kéne szökni. Gondoltuk, csak tényleg besoroznak, oszt katona löszök. Ki tudta? Hát azér a
csendőrök tudták, hogy hova visznek. Tudták, hogyne tudták volna.
3.2 A nem romák reakciói
1. Vótak olyan magyarok is, aki pártoltak bennünket. Vót egy, akit azért vittek el, mert pártolta a
cigányokat, hogy ne bántsák őket, mert ezek dolgozó cigányok, hagyjanak nekünk békit. Aztán
elvitték, és soha nem jött haza az se. Mindenhonnan a környékről elvitték a cigányokat, csak a
telérieket nem. Kiállt mellettük a bíró, meg az uraság, hogy hagyjanak békít nekik, mert rendesen
dolgoznak.
2. De senki sem szólt ellene, senki sem szólt ellene, hogy ezt nem szabad. Otthon kiabálták utánunk,
hogy büdös cigány meg rohadt zsidó. Ilyen taknyos gyerekek. Itt, ahol a gyógyszertár van, volt egy
üzlet. Zsidó volt az üzletvezető. Ez lehetett negyvenháromban. Két taknyos lánygyerek jött utánuk
és énekelték: „egy rabbi, két rabbi..”. Köptek rá a küszöbére meg az ablakára.
3. Anyám akkor volt éppen terhes az öcsémmel. Behívatta őt, a sógornőjét, meg egy harmadik
asszonyt a jegyző, mert Szombathelyről volt itt egy nyilas vezér. Azt mondja a jegyző: ezt nem
adhatom oda, mert ez pocakos, ez meg csámpás, ez meg néma. Így nem vitték el anyámat meg az
öcsémet. Neki szerencséje volt. Volt, akit gyerekkel együtt elvittek.
4. Jaj, minket sirattak itt a magyarok. Meg volt itt egy patikus. Azt nem vitték el, mikor
összeszedték a zsidókat, mert nem lett volna patikárius. Nem tudta senki helyettesíteni. Ő maradt
meg egyedül a feleségivel meg a két gyerekével. De mikor meghallotta, hogy most már viszik a
cigányokat, megmérgezte a két gyerekét és feleségét, és utána magát. És itt haltak meg, de nem
tudom, hogy temették el. Mink bent voltunk a gettóba.
5. Sírattak a magyar asszonyok, ide jöttek a kapukra sírni, hogy minket itt láttak, hogy idehozták a
cigányokat.
6. Hát annyit tudok, hogy jóban voltunk velük. Itt laktak a szomszédban. A Peller ott lakott az
árkon, a hídon túl, a Bajza Jancsi meg itt lakott lent, a Gödörben. Mind a két családdal jóban
voltunk, ezek nem kéregettek, ezek dolgoztak egész tavasztól őszig, méghozzá keményen.
7. Miért kellett ezeket a szegény embereket kinyírni? Hát nem vétettek ezek semmit sem. Nem
mertek szólni. Nem mertem szólni, higgyék el. Kocsira lettek felhajtva. Mint a disznókat, úgy
hajtották őket. Szörnyű volt, amit csináltak.
8. Senki nem tudott semmit, csak egyszerűen kinyírták őket. Hogy mi volt a bűnük, nem tudom.
Pedig rendes emberek voltak.
3.3 A koncentrációs táborban
1. Az ennivalónk az volt, hogy leforrázták a fejes káposztát, hintettek rá egy kis köménymagot, és
mondták: egyetek diszók! A fürdésről álmodni sem mertünk, a vécé ott volt, ahol épp rájuk ért.
Reggelente lovaskocsival szedte össze egy ember a hullákat. Mint egy gazdaságban, mikor
döglenek a disznók: földobálják a kocsira, aztán bele a dögkútba. Ástak egy nagy gödröt, oda
dobták, aztán mésszel leöntötték őket.
2. Annyi halottat még az életben nem láttam. Ott minden nap tömegivel vótak a halottak, gyerekek,
idősek. Rengetegen haltak meg az éhségtül. Aki visszafeleselt nekik, egy az egybe agyonlűtték,
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vagy agyonverték. Addig ütötték, míg meg nem halt. Vótak azért olyan őrök is, hogy sajnálták az
embereket. Néha egy darab kenyeret oda dobtak, vagy nem beszéltek durván.
3. Csak az udvarra mehettünk ki, ott mérték az ennivalót. Aztán, aki élelmes vót, az ment kétszer,
vagy ment háromszor. Nem vették észre, mert rengeteg nép vót. Kaptunk egy fél kiló kenyeret, egy
család. Reggel meg feketekávét. Fejes káposzta össze vót vágva, sós vízben megfőzve. Azt kaptuk,
meg sárgarépát, ugyanúgy sóba, vízbe. Meg néha egy kis krumplit.
4. Aki élelmes vót tudott szerezni. Elmentek az asszonyok a konyhára segíteni krumplit, zöldséget,
sárgarépát puculni, hogy tudjanak egy picit lopni, hogy ehessünk valamit. A nagynéném a zsírt is
megszerezte szegény, főztek nekünk kinn az udvaron rántott levest. Hát az egy élmény vót. De
azér, akit lopáson értek, egyszerűen agyonütötték.
5. Betereltek minket egy ilyen táborfélébe. Voltak ott cigány, zsidó, férfiak, nők, egybe mindenki,
nem válogattak ezek.
6. Kis papucs a lábunkon, hogyne fázott volna meg az ember. Nem volt nehéz megkapni a
betegséget, mikor kiálltunk a hóba, a nagy hidegbe, csak abba a kis csíkos ruhába. Akkor tél volt,
hogy bokáig ért a hó, és úgy kellett menetelni, verték a menetet. Tizenkettőtől reggel hatig
meneteltünk, reggel bementünk hót fáradtan, a kis szalmára ledőltünk, és aki tudott az aludt, de a
legtöbbje már élő halott volt, aludni se tudott.
7. Annyi halott volt ott aranyos minden reggel, mi hordtuk ki az égetőkemencébe. Úgy égtek ott
szegények, mint a fa. Szívünk nem volt nézni azokat a kis fiatal zsidó nőket. Tizenöt-tizenhat
évesek voltak. Mondjuk, mi jobban hozzá voltunk szokva a nélkülözéshez, mint ők. A legrosszabb
az volt, ahogy az égetőbe hordtuk a népeket. Hogy az ember fogta azokat a halottakat és dobta be
őket, mint a kutyákat. Ezt soha nem lehet elfelejteni.
8. Aki meg meghalt, kidobták az udvarba. Füstölt a trágya, mer esett az eső, és a ganajra dobták a
meztelen gyerekeket. Még meleg vót az a kis halott, ahogy kidobták. Ráesett az eső, ősz volt,
szabályosan gőzölgött. A másféléves húgom is ott halt meg. Valamilyen betegséget kapott szegény.
Istenem, kidobták azt is, biztos, mint a többit, a trágyára. Olyan szép kislány vót… Ezt csak az
tudja, aki ott vót.
9. Akinek volt edénye evett, akinek nem, hát nem Hát hunnan lett vóna, nem vittünk edényt. Ott
meg nem adtak. Aki tudott szerezni valamit, vagy egy kis kenyeret, vagy a szömétrő valamit, azt
ettük. Sose felejtem el, egy asszony nem kapott ennivalót. Vitte a lábost, hogy hunnan vette nem
tudom, ilyen hosszú merőkanál vót, alumíniumból, ilyen nagy feje vót meg hosszú szára. Úgy
fejbevágták vele, hogy lefosta a vér, végig folyt rajta a vér. Akkor egy másik asszonyt, az is ment
szegény kérni ennivalót, az meg úgy megrúgták a testibe. Annak is folyt a vére neki végig. Sose
felejtem el. Mi meg bújtunk az anyánk mellett. Én nem is mentem ki sose kenyérért vagy valamit
kérni.
10. A katonák osztogattak nekünk egy ilyen nagy merőkanál ennivalót, krumplit sárostul, meg
kukoricakása, ezt adtak. Ha másodszorra ment az ember, akkor egy cigány asszony ott vót, hogy
megismeri, kik mennek másodszorra. Én mentem, mert ott vót a sok gyerek, egyenek azok is
valamit. Azt mondja a cigány asszony: én már kaptam. De – mondom – a testvéreimnek kell. A
mérőkanállal egy magyar katona olyant rávágott a hátamra, hogy orron buktam.
11. Enni nem kaptunk, de még vizet se. Bizony nem. Meg vót deresedve az ablaknak a vasa. Reggel
korán felálltunk, a vasrácsot nyaltuk. Így vót egy kis nedvesség a szánkba.
12. Egy idő után már annyi beteg volt, hogy egy éjszaka a katonák hordták el őket. Állítólag a
sóderbányába dobálták be őket. A még élőket, de nagyon betegeket bevitték egy pajtaszerűségbe,
leszapulták őket, és bedobtak egy égő gyufát. Úgy égtek, mint a fa. Volt, akinek a szeme láttára az
egész családját így ölték meg. Tízet vittek be. A tizenegyediknek kellett meggyújtani a gyufát és
bedobni. Utána őt is elégették.
13. De hát szopós volt a legtöbb, sokszor volt olyan, mire hazatért az anyja, a gyerek már halott
volt. Se enni, se szopni nem kaptak, nem törődtek velük. Rengeteg cigány gyerek halt meg.
Azokból nem került egyetlenegy se haza. Ott haltak meg mind. Nem volt kegyelem.
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14. Éjjel-nappal hajtottak minket, volt, aki leült és azt mondta: üssetek agyon, de nem bírok tovább
menni. Hát a zsidó asszonyok, akik mázsásak voltak, ott nem volt bennük harminc kiló. A bőr
csapdosta a térdjüket. A romák valahogy jobban bírták, de azokból is hullottak, mint a levél. Aztán
egy nagy erdő alatt ott hagytak. Már közel voltak az oroszok, ők meg ki tudja merre mentek, minket
otthagytak.
3.4 Az őrök reakció
1. Úgy nem bántottak bennünket a katonák, nem nyúltak hozzánk. Meg undorodtak is tőlünk.
Utáltak minket ez látszott rajtuk. Ütni odaütöttek néha a gumibottal. A magasfigyelőn férfiak
voltak, azok figyeltek éjjel-nappal. De a táborban velünk női őrök voltak. De még csak egyszer ők
voltak a gorombák. Ütöttek-vertek bennünket. Ha valaki nem jól állott a sorba, mint a katonák,
akkor ránk vertek a gumibottal.
2. A férfiak nem bántottak, csak az SS-tisztnők. Azok még kegyetlenebbek vótak.
3. A magyar katonák között volt ilyen is, olyan is. Volt, aki kedves volt, volt, aki ránk kiabált,
ordított, hogy csendben legyünk. Voltak ott dunaszerdahelyi cigánylányok, nagyon szépen
énekeltek. Azok meg beszóltak nekik, hogy már úgysem sokáig énekeltek… De nem bántottak.
3.5 Megszégyenítés
1. Mi nők meg ott maradtunk. Aztán levetkőztettek minket. Képzelje el, meztelenül mentünk be a
táborba, micsoda szégyen volt, hát tudja nálunk meg főleg. Adtak egy csíkos ruhát, olyat amilyen
a bolondokon van, még gomb sem volt rajta, csak egy kis megkötő, abba voltunk.
2. Levágták a hajunkat, meg mindenünket kopaszra. Ezt nők csinálták velünk, aztán egy orvos
mindenünket megnézte… hát tudja na, mindenünket. Ő volt az, aki injekciót is adott nekem, de
nem csak nekem, mind kaptunk az összesen. Nagyon fájt. Tudja, egy nagy injekciót szúrtak belém
oda a testbe … tudja, mire gondolok. Elsötétült előttem minden, kedvesem. Leestem arról a
vizsgálóasztalról. Odébb rúgtak, jött a következő. Egyszer kaptam ilyen injekciót a nyolc hónap
alatt, nem volt többé az a hónapos dolog. Egy évig.
3. Annyi halott volt ott aranyos minden reggel, mi hordtuk ki az égetőkemencébe. Úgy égtek ott
szegények, mint a fa. Szívünk nem volt nézni azokat a kis fiatal zsidó nőket. Tizenöt-tizenhat
évesek voltak. Mondjuk, mi jobban hozzá voltunk szokva a nélkülözéshez, mint ők. A legrosszabb
az volt, ahogy az égetőbe hordtuk a népeket. Hogy az ember fogta azokat a halottakat és dobta be
őket, mint a kutyákat. Ezt soha nem lehet elfelejteni.
4. Mind levágták a hajukat csupa kopaszra, úgy vitték el őket. Hát nem lehet errű beszélni.
5. Bementünk a fürdőbe, az egyik oldalon mindenkit mindenhonnan leborotváltak, a másik felén
meg mindjárt küldtek mosakodni.
6. Egy nagy, erős német orvos, nem tudom mi vót a neve neki, talán azt tette velünk, hogy hát ne
menstruáljunk. Elmondjam nyíltan? A szemérmes testünkbe adott három-négy injekciókat, heti
egyszer. Nem fájt az semmit se. Akkor nem is jött meg, de később igen, mert gyermekeim is
születtek már itthon.
7. Voltak öreg bácsik, akiket nem vittek el, és a lányai előtt meztelenül ültek, az öreg ember is,
mind. Hát nézték egymást, mindenki, mert hiába szégyelltük, nem lehetett mit tenni. Meztelenül
voltunk.
8. Meg kiállítottak bennünket sorba és elvitték.., a cigány lányokat, megerőszakolták, na!
9. Mások meg ordítottak, azt mondták, már nem baj volna, ha vinnének bennünket, ahova vitték a
zsidókat. Jobb lenne meghalnunk, mondták a cigány asszonyok, mert látták a gyerekeknek a
szenvedését.
10. Vécére se engedtek ki, csak ha ott álltak. Az udvaron voltak a vécék, oszt nem szabad volt
bezárni a vécéajtót. Én is bementem, be akartam zárni az ajtót magamra. Megvertek érte. Egész az
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ajtóig ütöttek, mert nem tudtam mit csinálni, szégyelltem. Hiába kellett, ott nézték az embert. De
úgy megszoktuk már a végén, hogy muszáj volt. Ott álltak, míg valaki nagydolgozott!
3.6 Együttélés a táborban
1. Beások, mindenféle cigányok, szegény parasztok, zsidók, a világon mindenki vót ott, mint
mondjak, vót biztos egy öt-hatezer nép.
2. Vótak olyan beások, akik vittek magukkal ennivalót. Megengedték, hogy bevigye. Egyiknek egy
batyu lisztje vót, a másiknak lesütött hús, meg zsír. Vitték magukkal a hátukon. Egyszer mondja a
nagynéném az egyiknek: adjál egy pici zsírt, légy olyan szíves. De nem adott, féltette. Az emberek
nem akartak ennivalót adni egymásnak. Az udvaron kukuricaszárból csináltak tüzet azok a beások,
oszt abba sütötték – mint a nótába van, a hamuba sült pogácsát. Aszongya egyszer az apám: adjatok
a kis gyermekeimnek egy falatot. „Nem adunk”. Nem vót rest a nagybátyám, nekiment, fülrúgta a
tüzüket, fölkapott kettőt a pogácsábúl, avval szépen elosont. Összetörték, adtak mindenkinek.
Mondom: Édesapám, én nem eszem meg a beásokét. Hát ugye azokat mindig utálták az ilyen
cigányok, mint mink, mer azok piszkosak vótak.
3. Vót egy nyárádi asszony, meg egy másik, azok lefeküdtek az őrökkel, nekik egy kicsit jobb vót
a világuk. Ezekre azért haragszom, mert magam láttam, amikor ütötték a többieket.
4. A hastífusz egy jó hét alatt kisöpörte a népet a lágerbul. Három nap alatt megölt majdnem
mindenkit. Ha valaki meghalt, ki kellett vinni a fürdőbe. Csak másnap szállították el. Ha volt cigány
halott, azt a cigánynak kellett kivinnie. Együtt voltunk, de ha halott volt, akkor a cigány vitte a
cigányt, magyar a magyart.
5. Nem tudom már a hely nevét, csak azt, hogy Berlinen túl volt. Volt ott magyar, bolgár, zsidó,
holland, cigány, vagy tízfajta nép. Nekünk egy fehér csík volt keresztbefestve a ruhánkon. Nem
vehettük le soha, arról azonosítottak bennünket.
3.7 Felszabadulás
1. Utána már volt mit enni, de amit az oroszok főztek, az tiszta zsír volt. Sokan megbetegedtek.
Még jobban felkapott a hastífusz, az emberek gyomra össze volt menve, arra ettek rá. Volt velem
egy idősebb cigányasszony, az mondta: nehogy egyetek, örüljetek, hogy jóllakhattok. Ha sóbavízbe főtt krumplit találtok, azt egyétek. Azt mondták az oroszok: oda mentek, ahova akartok. Ami
tetszik nektek, az mind a tiétek. Ha nem akarja az illető odaadni, szóljatok orosznak, az majd
elveszi.
2. Eleinte azt gondoltuk, most már gyorsan hazaérünk. De nem. Majdnem négy hónapra kerültem
haza. Meg kellett várni, hogy legyen vasút. Legelőször a románokat szállították. Összejöttem egy
román asszonnyal, az mondta nekem, hogy a magyarok lesznek a legutolsók, mert ők is náci
bérencek voltak.
3.8 Hazaérkezés
1. Hazaértünk. Akik elszöktek, már tüzeltek. Az egyik lakáson még rajta volt a fele tető, azt szedték
le. Akik kint rekedtek, verte őket az eső. Másnap reggel fölkeltek az asszonyok, már akibe még
volt annyi erő, megcsináltak két házat. Fölmentek a faluba és kaptak a parasztoktól fejszét meg
fűrészt. Lejött a falusi bíró, kidoboltatta a faluban: hazajöttek a falu szegényei, ki hogyan tudja,
segítse őket. Így hoztak le egy kis ennivalót, takarót. Ehettünk. Amikor zsírosat ettek, az egész
telep mind feküdt. Meg kidoboltatta a bíró, hogy minden reggel minden ház öt liter tejet adjon. Én
mentem le a tejért, kétszer fordultam, mire kihordtam a tejet a cigányokhoz.
2. Voltak közöttünk magyar emberek, katonák, menekültek szegények. Nem zavartunk el senkit,
örültünk, ha többen voltunk.
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3. Gyött a felszabadulás, szórták a röpcédulákat. Kinn vótam ennivalóért, fölkaptam kettőt. Hamar
beosonok vele, mert biztos a szabadulásunk lesz ebbe. Olvasta a nagynéném, hát az vót benne: ha
huszonnégy órán belül nem engedik el a foglyokat tisztán, ember módon, akkor az egész ország
tűzbe fog égni.
4. Engedtek bennünket, kinyitották a kaput, mehet mindenki az állomásra. Mentek azok a szegény
katonák, a magyar katonák, akiket vittek a vagonyokba – úgy emlékszek rá, mintha most lett volna
– úgy lógtak kifelé a lábaik, a vagonyokbúl. Néztek bennünket, sírtak, oszt dobálták le a kis
kenyerüket, meg a konzervot, amit nekik adtak ennyi.
5. Csehországban megtaláltunk később egy ilyen őrt, aki Dachauba minket ütött – vert. Megszökött
oda Csehországba. Na aztán a Mariska a Nyáriné, ő is idevalósi Toronyba, ő is ott volt a táborban
velem, mondta neki: levágtad a hajunkat kopaszra.- Behívta egy ilyen helyiségbe, úgy megverte,
mint a lovat. Szaggatta neki a haját, de jól tette.
6. A ház megvolt, de bizony minden tönkre ment. Mindent kiszórtak, föl volt forgatva minden,
kiszórva az udvarra. Azt hitték nem jövünk má onnan haza, kivisznek Németországba, ott
elpusztulunk. A szomszédok sunyogattak, mintha nem tudtak vóna semmit. Örültek vóna, ha sose
gyüttünk volna haza, a cigányt ki bírta, akkorába főleg. Most má jobb, de akkorába … senki.
3.9 A trauma utóhatásai
1. Nyolc gyereket szültem azóta, az egyik lányomnak, az Etusnak a gyereke, a Berci süket-némán
született. Aztán a lányának, vagyis az unokái is süket némák lettek. A mi családunkban senkinek
nem volt soha semmi baja meg nem volt senki süket-néma. Az itteni orvos azt mondta, hogy attól
az injekciótól volt, amit nekem ottan adtak, attól lettek betegek.
2. Mire hazaértem huszonöt kiló voltam, kopasz voltam, anyám alig ismert meg.
3. Hetven éves vagyok, huszonhétezer forintot kapok azzal a kis pénzzel együtt, amit a deportálás
miatt rátettek a nyugdíjra. Csak a gyógyszerek havi három-négyezerbe kerülnek. Lebénult a bal
lábam, mikor a gumibottal ráütöttek a táborban. Nagyon fájt. Nem álltam rá, csak a jobb lábamat
használtam, ez meg lebénult.
4. Mire jutottam öregségemre, csavargó lettem, jobb lenne, ha meghalnék. Mindenünk tisztára
tönkrement.
5. A gyerekeim is itt élnek Toronyban. Az ősszel kaptam kétszázezer forintot a Kárpótlási
Hivataltól, a Vöröskereszt segített. Beraktam a takarékba nyolcvanezret, ha meghalok, el tudjanak
valamiből temetni. Meg adtam minden gyereknek ötezer forintot. Mind örült neki, munkanélkülin
vannak szegények. A Tanácsban mindig megemlékeznek augusztusban, hogy elvittek bennünket,
megkoszorúzzák, tudja azt a táblát. De hát egyikre sem tudok elmenni a lábam miatt.
6. Nem is adtam be a kárpótlási igényemet, minek, úgyse adtak volna semmit. Azt a kis párszáz
forintot a nyugdíjhoz. A fiam mondta, anyu, ne menj, ne kérjél semmit.
7. Tudja, nem szeretek erről beszélni, meg már el is felejtettem sok mindent. Soha senki nem
kérdezte, hogy mi volt velünk. Több mint ötven év telt el, senki semmit nem mondott, meg nem
kérdezett semmit. Hát most aztán legenda lesz.
8. Az orvosok is kérdezték, hogy milyen injekciót kaptam, de nekik sem tudtam megmondani. Nem
is injekció volt, hanem egy fecskendő. Attól fejlődött vissza a méhem. Mikor férjhez mentem, azt
mondta a főorvos, hogy akkora a méhem, mint egy tizenkét éves gyereknek. Hatévi kezelés után
született az első gyerekem. Hat évig mindig petefészek-gyulladásom volt, meg méhgyulladásom.
mire felgyógyultam, már senki ismerősöm nem volt. Az itthoniak nem is tudtak rólam semmit.
9. Jöttek a gyerekek: tízből négy maradta meg, két fiú, két lány. A többi halva született, meg több
vetélésem is volt. Harminchat évet éltem összesen az urammal. Hetvenhétben halt meg.
10. Harminckilencezer forint a nyugdíjam. Az élettársam után havi 500 forintot kapok a nyugdíjam
mellé, mert nem voltunk megesküdve. Ez nagyon kevés, elmén a lakásra.
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11. Tavalyelőtt kimentem a parlament elé a Porrajmos évfordulóra, de már nekem nagyon elegem
van ebből az egészből. Azt, amit mi szenvedtünk a táborba, sem Amerika, sem Svájc nem tudja
megfizetni.
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KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA
KVANTITATÍV SZÖVEGELEMZÉSI MÓDSZEREKKEL
Ilyés Márton
Budapesti Corvinus Egyetem, phd hallgató, ilyes.marton@gmail.com
Absztrakt
A tanulmány politikai kommunikáció kvantitatív szövegelemzésére mutat egy példát. A vizsgált
szöveg a magyar kormányzati kommunikáció egyik kiemelt jelentőségű rendszeres eseményéről,
a Kormányinfókról szóló vállaltan kormánypárti Magyar Idők napilap beszámolói, cikkei 2014
októbere és 2019 januárja között. A Kormányinfókon a kormány intézkedésein túl bármely aktuális
eseményről kérdezhetik az újságírók az eseményt levezénylő minisztert. Így potenciálisan a teljes
tematikai lefedettségét találhatjuk a kormányzat politikai kommunikációjának ezekben a
szövegekben. A kormánypárti sajtóbeszámolók mint vizsgálati alap kiválasztását az indokolja,
hogy ez jobban közelíti a kormányzati kommunikáció szándékát.
Dolgozatomban ennek a 3 és fél évnek a kormányzati kommunikációs összefoglalóját szeretnénk
feltárni: mely kifejezések, programok uralták a kommunikációt az egyes időszakokban, mik voltak
állandó kommunikációs panelek, a lecseréltek, vagy épp újonnan megjelenők? A kutatás megadja
a kormányzati hangsúlyok szerkezetét (például a gazdaságpolitikai, külpolitikai, szociálpolitikai
stb. témák egymáshoz képesti súlyát. Az elemzés bemutatja a leghangsúlyosabb „bevándorlás”
téma életgörbéjét; ahogy a kezdetben számos erős kulcsszót használó kommunikáció idővel
leegyszerűsödik 1–2 hívószóra. Végül a tanulmány bemutat két példát arra, ahol egy témán belül
kommunikációs váltás figyelhető meg. A falvak és vidék témakörében a vizsgált időszak elejét a
„föld”-höz kapcsolódó szavak uralták, ezt némi átfedés után leváltotta a falufejlesztésvidékfejlesztés kommunikációs panel. A témán belüli kommunikációs váltás másik példája
bemutatja, hogy kommunikációs panelek (politikai cél szerint) logikai inkonzisztenciába
kerülhetnek egymással; ilyenkor az egyik panel kivezetése a várható megoldás.
A kutatás a kvantitatív szövegelemzés (szövegbányászat) módszertanát használja. Véletlen mintát
veszünk a cikkekből, amelyeket részletes elemzésnek vetünk alá és kommunikációs kategóriákat
azonosítunk; ez a szótárképzés. Majd a teljes szövegen vizsgáljuk a szótövek gyakoriságát és
időbeli eloszlását. A dolgozat bemutatja, hogy a kvantitatív szövegelemzési módszertan milyen
irányokba és milyen korlátok között fejleszthető tovább ezen a területen.
Kulcsszavak: Kvantitatív szövegelemzés, politikai kommunikáció
1. Bevezetés
A tanulmány azt vizsgálja, hogy 2015–2019 között hogyan alakult a Kormányinfó nevű
eseményeken elhangzott szövegeknek a megjelenése egy vállaltan kormánypárti médiumban a
Magyar Idők napilapban. A vizsgálat azonosítja azokat a „hívószavakat”, amelyek rendszeresen
előfordulnak ezekben a szövegekben, ezen szavak alapján a Kormányinfók tematikai szerkezetét
és ezeknek a vizsgált időtávon való változásait.
A politikában kiemelt jelentősége van a kommunikációnak. Természetesen számtalan elmélet
foglalkozik a politikai kommunikáció, mint társadalmi jelenség értelmezésével és
kategorizálásával. Jelen tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy a kvantitatív szövegelemzési
technikával vizsgáljak konkrétan megvalósuló politikai kommunikációt.
A kvantitatív szövegelemzésnek két fő célja lehet. Az első – és jelen tanulmány szempontjából
relevánsabb – irány a tematikai elemzés, ahol a használt szavak gyakoriságát vizsgáljuk. A másik
irány, amikor a szövegek érzelmi hatását próbáljuk megragadni; ezt hívhatjuk konnotáció vagy
véleményvizsgálatnak. Ez utóbbi esetben egy szöveget a pozitív-negatív érzelmű skálán
helyezhetjük el a használt szavak érzelmi hangulata alapján. Habár ebben a tanulmányban inkább
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az első megközelítést alkalmazom, egyes eredmények, már az utóbbi irányába is kitekintést
nyújtanak.
Szövegek adatelemzési technikával való vizsgálata egy viszonylag újszerű megközelítés. A
kezdetektől ígéretes kutatási terület a politikai szövegek vizsgálata. [1], [2] Habár ez a kutatás
elsősorban technikai jellegű vizsgálat, a helyes kutatási kérdések megalkotásához, a megfelelő
módszertan kialakításához és végül az eredmények értelmezéséhez elengedhetetlen, hogy a
kutatást beágyazzuk a politikai kommunikációval foglalkozó elméletekbe Jelen esetben a cél tehát
nem a politikai kommunikációval foglalkozó elméletek teljeskörű bemutatása, hanem egy olyan
elméleti keret adaptálása, amely meghatározza a használt kvantitatív módszertan
alkalmazhatóságának kereteit. Általában is kulcskérdés az adatelemzés során, hogy megfelelően
értsük a vizsgált adat tartalmát, és különösen igaz ez, ha a relatíve új és jellemzően más
tudományterületek által értelmezett területen akarjuk alkalmazni ezeket a technikákat.
A dolgozat első részében ezért tehát felvázolom a politikai kommunikáció általános jellemzőit,
azokat az elméleti kereteket, amelyek meghatározzák a kutatás egyes elemeit (milyen adatbázist
építünk, milyen háttérfeltételezései vannak az elméletnek, milyen módszereket érdemes használni
stb.).
A második részben részletesen bemutatom, hogyan építettem adatbázist konkrét politikai
kommunikációs szövegekből; miért ezeket a szövegeket vettem be a vizsgálatba, milyen határai
vannak az eredmények értelmezésének.
A harmadik részben bemutatom a kvantitatív szövegelemzési technikákat. Mely módszerek
alkalmazhatóak a létrehozott adatbázison, melyek nem.
Végül bemutatom a kvantitatív szövegelemzés eredményeit és azt, hogy milyen irányokba
fejleszthető tovább egy ilyen kutatás.
2. Politikai kommunikáció értelmezése, jellemzői az adatalapú szövegelemzés szempontjából
2.1 Konstruktivizmus – a politika és a politikai kommunikáció különbsége
Politikai szövegek, üzenetek kvantitatív elemzése során a politikai kommunikációt konstruktivista
megközelítésben értelmezem. A konstruktivizmus egy metaelmélet, amely szerint a valóság nem
objektív, hanem emberek által „alkotott” értelmezések, gondolatok eredménye. A metaelmélet
jelleg abból fakad, hogy ez a megközelítés a pedagógiától a nyelvészeten át a szociológiáig számos
területen megjelenik. A politika területén elsőként a nemzetközi politika vizsgálatában jelent meg.
[3]
A konstruktivista megközelítés alapján egy politikus a kommunikációjában a világ értelmezésére
a hallgatók valóságfelfogásának alakítására törekszik. „Üzeneteket” fogalmaz meg.
A politikai kommunikáció a logikailag koherens levezetések, racionális érvelések helyett sokszor
szimbólumokat, hívószavakat, szlogeneket használ.
A hallgatóság, a kommunikáció célcsoportja számára a használt hívószavak egy mélyebb
valóságmagyarázatot, érzéseket, a témához hosszabb idő alatt kiépült viszonyulást hívnak elő. A
politikai kommunikáció sokszor ilyen hívószavakkal, szimbólumokkal „magyarázza” meg az
aktuális jelenségeket is a hallgatóinak. Ezzel mintegy elhelyezve az aktualitást a korábban felépült
világképbe. [4]
A kvantitatív szövegelemzés ezeknek a hívószavaknak az azonosítására lehet alkalmas. Nem
vizsgálja tehát a szövegek „igazságtartalmát” vagy „helyességét”. Habár a politika eredendően
normatív [5], az adatelemzés nem magát a politikát, hanem a kommunikáció technikáját vizsgálja.
A kutatás megtervezése és az eredmények értékelése szempontjából fontos, a politika
konstruktivista megközelítéséből fakad, hogy a kommunikáció egyes elemei egészen más jelentést
tartalmazhatnak a különböző célcsoportok számára. Például egy kormányzati sajtótájékoztatón
használt kommunikációs panel másként hat a kormánypárti és az ellenzéki hallgatóság számára.
Blumler politikai kommunikáció konstruktivista értelmezésének két elméletét tárgyalja [5]:
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Tematizálás elmélete „Agenda setting theory”; eszerint, ami sokszor megjelenik a médiában, azt
fontosabbnak tartják az emberek. A politika tehát arra törekszik, hogy a számára „kedvesebb” vagy
„hasznosabb” témákat hangsúlyozza. Amikor szógyakoriságot vizsgálunk, akkor elsősorban ezt a
szándékot tudjuk megragadni. A politikai versenyben az egyes szereplők igyekeznek a saját
témáikat előtérbe helyezni, saját hívószavakat erőltetni.
Értelmezési elmélet „Framing theory”; ami szerint azáltal lehet befolyásolni a választók politikai
valóságképét, hogy interpretáljuk a híreket eseményeket – azaz az arról szóló kommunikáció, hogy
valamely téma miért merül fel, miért fontos vagy nem fontos, és hogyan kell kezelni, gondolkodni
róla. A politikai kommunikáció célja, hogy a választók saját tapasztalatain túlmutató valóságot
teremtsen. A szövegelemzés alapján láthatjuk, hogy az egyes konkrét, aktuális események politikai
kommunikációja, korábban bevezetett hívószavakhoz köti az adott eseményt. Így azt igyekszik
elhelyezni a választók világképében. A politikai versenyben az egyes szereplők igyekeznek az
ellenfeleik hívószavait átértelmezni, vagy az aktuális eseményeket saját hívószavaikhoz
(világmagyarázatukhoz) kötni.
2.2 A politikai kommunikáció komplexitása
Blumler a politikai kommunikációnak 5 egymással sok tekintetben átfedő jellemzőjét emeli ki [5]:
1. Sokrétegűség; közvetítőkön keresztül számos módon tovagyűrűzik és módosul a politikai
kultúrába ágyazódva.
2. Médiatechnológiák hatása,
3. Számos létszféra magyarázatára történő kiterjeszkedés.
4. A média és a politikai szféra logikájának kölcsönös egymásra hatásában értelmezhető.
5. Végül, hogy a politikai kommunikáció alapvetően normatív, értékalapú nyelvet használ.
A kutatás szempontjából nagyon is fontos ezen jellemzők figyelembevétele! Eszerint a politikai
kommunikáció a tömeg- és a közösségimédia jelenlétében elsősorban indirekt módon,
közvetítőkön keresztül jut el a célcsoportjához. A közvetítők (különböző sajtótermékek) értelmezik
és módosítják az elsődleges kommunikáció üzeneteit. Ugyanakkor igaz ez a közösségi média
esetében is, ahol az egyének szelektálják, kommentálják és terjesztik az egyes üzeneteket. Ennek
következményeiről szól Kernell [6] a politika nyilvánossá válásáról szóló elmélete (going public
model), amely 1997-ben azt jósolta, hogy a politikai kommunikáció leszűkül hívószavakra, arra
fog törekedni, hogy a politikai narratíva felülírja az egyének által érzékelt objektív valóságot,
erősödni fog a negatív, támadó jellegű kommunikáció, a cinikus hangvétel, és megjelenik a
klasszikus közvetítők (újságírók) ellenségként való beállítása.
A politikai kommunikáció természetesen ennek tudatában eleve számolhat a közvetítő szereplők
várható torzításaival. Egy sajtótájékoztatón ez egészen egyértelmű, ahol a politikus elsődlegesen a
közvetítőkkel találkozik, az ő kérdéseikre válaszol, az ő reakcióikat érzékeli (akkor is, ha a végső
célközönség itt is a szélesebb választói csoport).
Végül a tudatos kommunikáció esetén feltételezhető, hogy a hatásait folyamatosan figyelemmel
követi a politika. A panelek-hívószavak akkor sikeresek, ha tovagyűrűznek a médiában (közösségi
és tömegmédiában egyaránt) és a kommunikáció céljának megfelelő ineterpretációt támogatják.
Tehát a sikeres panelek egyszerre bírnak tematizáló erővel és tudják erősíteni a politikus által elérni
kívánt világképet (tehát egyszerre felelnek meg a tematizálási és az értelmezési elmélet
sikerkritériumainak). Ez alapján a tudatos kommunikáció figyelemmel követi az egyes panelek
fáradását; ilyenkor ezek unalmassá kezdenek válni. Illetve a panelek torzulását: ilyenkor a
közvetítők vagy a politikai ellenfelek új értelmezéssel ruházhatják fel az adott panelt, amely már
nem szolgálja a kommunikáció célját.
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3. Kutatási kérdések
Kutatásom során arra keresem a választ, hogy a politikai kommunikációban kimutathatók-e
kommunikációs panelek. Azonosítható-e ezeknek valamilyen jellemző összetétele, megfigyelhetőe az egyes panelek életgörbéje.
A kutatásom I. hipotézise, hogy a kommunikációs paneleknek, hívószavaknak megfigyelhető
egyfajta életgörbéje:
● Az előszőr vagy újonnan használt elemek, kevéssé tudnak hívószóként működni – nincs
bejáratott értelmezésük, kapcsolatuk a hallgatóság kialakult valóságértelmezésével. Az új
kommunikációs panelek ezért sokszor hosszabb értelmezést igényelnek, ugyanakkor friss
információt ígérnek. Mondhatjuk, hogy a magyarázó erejük alacsony, míg az
„érdekességük” magasabb. Ebben a szakaszban egy-egy jelenségre, többféle magyarázó
kulcsszót-panelt próbálgat a kommunikáció.
● Később a sokat ismételt és a hallgatóság világmagyarázatába beépült panelek már önálló
hívószóként – külön értelmezés és magyarázat nélkül is alkalmazható - panelekké vállnak.
Ekkor az adott jelenség kommunikációja leegyszerűsödik pár bejáratott hívószó említésére.
● Ugyanakkor egyfajta inflálódás, kopás is lehetséges: unalmassá és akár hiteltelenné is
vállhatnak hívószavak, vagy akár teljes értelmezések. A hitelesség-vesztés egyik forrása
lehet, hogy a hallgatóság jelentős része számára furcsa, ha sok különböző aktuális
jelenséget ugyanazzal a hívószóval, szimbólummal akar a kommunikáció bekategorizálni
(persze az összeesküvéselméletek is épp ez alapján működnek; minden jelenséget néhány
okra igyekeznek visszavezetni – ugyanakkor az ilyen világmagyarázatok a „hívőkön”
kívüli hallgatóság számára egyre kevésbé lesznek hitelesek). Másrészt a politikai ellenfelek
megtalálhatják az adott panelre a megfelelő választ, új értelmezésekkel tölthetik azt fel, így
eltorzítva az eredeti kommunikációs szándékot.
● Kialakulhat az egyes hívószavak (illetve a mögöttük felépült világmagyarázatok) közötti
zavaró inkonzisztencia. Ilyenkor a tudatos kommunikáció választásra kényszerül, és
kivezeti a „gyengébbnek” bizonyuló hívószót.
A kvantitatív szövegelemzéssel arra próbálok nyomokat keresni, hogy a felsorolt jelenségek
megvalósulnak-e a konkrét vizsgált korpuszban.
A kutatás II. hipotézise, hogy a politikai kommunikáció igyekszik egy megfelelő elegyét találni a
használt kommunikációs paneleknek, hívószavaknak:
● Létezik egy megfelelő aránya a friss, új és érdekes kommunikációs paneleknek, és a
bejáratott panelek; a tartós biztonságot és koherenciát teremtő kommunikációs paneleket
ismételni.
● A pozitív (építkező, kompetenciát sugalló) panelek és a negatív (ellenségképet bemutató,
ellenfeleket támadó, veszélyeket-támadottságot bemutató) elemek megfelelő arányára
törekszik.
● Igyekszik saját maga tematizálni, és a politikai ellenfeleket és témáikat jelentéktelennek
bemutatni.
4. Vizsgált szöveganyag (korpusz) kiválasztásának szempontjai
A kutatás a 2015 október és 2019 január közötti Kormányinfókról szóló Magyar Idők cikkek
szövegeit elemzi kvantitatív eszközökkel. [7] A Kormányinfók heti rendszerességű események,
ahol az arra kijelölt miniszter és a kormányszóvivő (eseteként más meghívottakkal) bemutatja a
kormány legfontosabb döntéseit, és válaszol az újságírók kérdéseire. Tudatos választás volt
ezeknek a szövegeknek a kiválasztása. A korábban felvázolt politikai kommunikációra vonatkozó
jellemzőkre, illetve a kutatási kérdésekre kívántam megfelelő példát találni:
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1. A kutatási kérdéshez olyan kommunikációs formát kerestem, amely hosszabb ideig fennállt
viszonylag állandó formában – ezért megfelelő méretű szöveganyag képződik időben
összehasonlítható módon. A Kormányinfók sztenderd „bejáratott” eseményekké váltak,
amelyekről rendszeresen és terjedelmesen számolt be a sajtó. A vizsgált több mint 3 év
pedig már alkalmasnak látszik időbeli tendenciák, motívumok keresésére.
2. Tudatos politikai kommunikációra kerestem példát – természetesen a „tudatosságot” igen
nehéz mérni, és biztosan nem találunk őszinte önbevallást erről a politika világában.
Ugyanakkor a Kormányinfóról feltételezhető egy magasabb szintű tudatosság – rendszeres,
ezért jelentős stáb folyamatosan dolgozik ezek előkészítésén, és olyan forma, amire a
sajtótájékoztató vezetői meglehetősen erős kontrollt tudnak gyakorolni.
3. A kutatásom jelen szakaszában az eredeti kommunikációs szándékot igyekszem
megragadni. A Kormányinfón nyilvánvalóan sok nem kormánypárti sajtómunkás is tesz fel
kérdéseket. Ez egy kvantitatív elemzés esetében a nem kormánypárti tematikát torzíthatja.
Ezért a Kormányinfók teljes szövege helyett egy olyan közvetítő szöveget vizsgáltam,
amely feltételezhetően igyekszik támogatni a kommunikáció eredeti szándékát, de már
reagál a közvetlen külső hatásokra is. A Magyar Idők saját önmeghatározása az, hogy „a
kormánypárti újság” [8], ezért feltételeztem, hogy igyekszik átadni a kommunikáció eredeti
szándékát (de legalább is nem megy tudatosan szembe azzal) és igyekszik a tematikai
súlyokat is eszerint tárgyalni.
4. Ugyanakkor nem csak a közvetlen kommunikációt, hanem azok utóéletét is érdemesnek
tartom megvizsgálni. Természetesen a kommunikáció teljes tovagyűrűzését igen nehéz
mérni, és ha sikerülne is, az eredmények már nem a kommunikáció szándékait, hanem a
tényleges hatását jeleznék. A kutatás egy továbbfejlesztéseként igen érdekes lenne a
szándékolt elsődleges kommunikáció, és a tényleges hatás összemérése és vizsgálata. Most
azonban egyelőre a szándékolt hatást tartottam elsődlegesnek. Mégis érdekesnek tartottam
a kiváltott hatásra adott első válaszokat is bevonni a vizsgálatba. Ezért nem csak a
Kormányinfókról szóló közvetlen Magyar Idők beszámolókat vettem be a vizsgált
korpuszba, hanem a Magyar Idők minden olyan cikkét, amely a Kormányinfóra hivatkozik
(ezek többnyire „ellenzékinek tartott értelmezésekre” vagy valamilyen okból
„félreértettnek tartott” értelmezésekre született válaszcikkek).

5. Vizsgált szöveganyag bemutatása és adatelemzésre való előkészítése
A Magyar Idők online archívumában a Kormányinfó keresőszó 453 cikket adott ki 2019
februárjában (ekkor történt az adatbázis összeállítása – később a Magyar Idők korlátozta az
archívum online elérhetőségét). Ebből az állományból kiszűrésre kerültek azok a cikkek,
amelyekben csak érintőleges említésre került a Kormányinfó; így 393 cikk maradt.
A letöltött újságcikkeket adatelemzéshez alkalmas formátummá kellet átalakítani. Az általam
alkalmazott szövegelemzések kiindulási formátuma a DTM-táblázat (document-term-mátrix),
mely során a cikkekben szereplő szavak számát hozzárendeljük a cikklistához. A mátrix sorai a
cikkek, míg az oszlopai a szavak, így a cellák az adott cikkben az adott szó előfordulásának a
darabszámát jelölik. A DTM tehát az elemezni kívánt szövegnek egy adatelemzésre alkalmas,
numerikus reprezentációja. [9]
Ahhoz, hogy a magyaridok.hu honlapról legyűjtött újságcikkekből álló szöveg adatelemzési
eszközökkel elemezhető korpusszá váljon, azaz előálljon a DTM, számos átalakítási lépést kellett
végrehajtani.
Először a felesleges html karakterektől kellett megtisztítani a szöveget, illetve a többszörös
szóközöket kell lecserélni egyre.
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Ezt követően jöttek a szöveg-előkészítési (text pre-processing) lépések. Ezekhez a Natural
Language Toolkit (NLTK) python platform könyvtárait használtam. Az első átalakítási lépés az ún.
tokenizálás, amely során a szöveget felbontjuk elemzési egységekre, ez leggyakrabban szavakszintű felbontás, de lehet több szó együtt vagy akár mondat-szintű felosztás is. A korpusz
előkészítését a szavak szintjén való tokenizálással kezdtem.
Ezt követően jönnek az olyan technikai lépések, mint a kisbetűsítés, ami során minden nagy betűt
átalakítunk kisbetűvé. Erre a lépésre azért van szükség, hogy az elemzés során az azonos tartalmú
csak épp kis vagy nagybetűvel kezdődő szavakat ne kezelje a program különböző egységként. A
másik technikai tisztítási lépés a központozás eltávolítása, azaz a korpuszt megtisztítjuk az elemzés
szempontjából felesleges írásjel-karakterektől. Ennél a lépésnél fontos figyelembe venni, hogy mi
a vizsgálati kérdés, mivel amennyiben például vélemény-elemzés (sentiment analysis) a kutatás
témája, akkor maguk az írásjelek is fontos információval bírhatnak. Az általam vizsgált kutatási
kérdés esetében viszont az írásjelek nem tartalmaznak ilyen plusz információt, viszont bent
hagyásuk ’zajt’ generálna, ezért eltávolítottam őket.
Az előkészítés következő lépése az ún. tiltólistás szavak (stopwords) eltávolítása. Mivel a DTM
egy szógyakorisági mátrix, ezért a ráépülő elemzéseket az olyan szavak, amelyek pusztán a
nyelvezet miatt gyakran szerepelnek, torzíthatják. Ezért érdemes az elemzés szempontjából nem
releváns szavakat, például töltelék- és kötőszavakat előzetesen eltávolítani a szövegből. Az, hogy
milyen tiltólistát használunk egy fontos eldöntendő kérdés. Vannak általános, a magyar nyelvben
előforduló töltelék- és kötőszavakból kialakított tiltólisták, amelyek mindenki számára elérhetőek,
ilyen például az NLTK magyar stopword listája is. Ugyanakkor, ahogy Benoit és Herzog [10]
rámutatnak, nincs egy univerzális, mindenki számára tökéletesen alkalmazható megoldás a
tiltólisták esetében és a saját elemzésünk szempontjából kell átgondolni, hogy milyen tiltólistát
alkalmazunk. Ezért érdemes lehet megfontolni, az elemezni kívánt dokumentumra a szógyakoriság
alapján egy saját stopword lista készítését. Az elemzés során mindkét lépést alkalmaztam, először
az NLTK csomag általános magyar tiltólistáját használtam, majd a gyakoriságok vizsgálata során
láthatóvá vált, hogy az általános tiltólistán túl érdemes saját tiltólistát is készíteni, amely a
Kormányinfó gyakran előforduló, de témához nem kapcsolódó, ezért az elemzést inkább zavaró
szavait szűri ki. Ilyen volt például a kormány, lázár, jános, miniszter, stb szavak.
Az előkészítés utolsó lépése a toldaléklevágás, amely során az azonos szavak különböző ragozású
formáit egy közös formára hozzuk, hogy a DTM-ben már egy változóként szerepeljen. Ennek egyik
formája a szótőképzés (stemming), amely során egyszerűen a szavak végét levágja a program, és
így próbál közös nevezőt kialakítani, a másik – szofisztikáltabb formája – a lemmatizálás, amely
során a szó normalizált szótári alakját keresi meg a program és azzal helyettesíti a tokent a
korpuszban. [11] A szótőképzés gyors és egyszerű, ugyanakkor a technikából eredően pontatlan
eredményt nyújthat, a lemmatizálás viszont egy összetett, nyelvészeti háttérismeretet igénylő
feladat. Így végül – a hiányosságai ellenére – a szótőképzés mellett maradtam.
Ezek után az előkészítő lépések után már előállíthatóvá vált a DTM.
A DTM végül 16 892 egyedi szóelemet tartalmazott, amelyek összesen 123 805-ször jelentek meg
a szövegben.
A kutatási kérdés megválaszolásához valójában egy kategorizálási feladatot kell elvégezni, amely
során azonosítjuk a kormányinfón elhangzott témákat és azok fő kifejezéseit. A
dokumentumrendezési eljárásokat Molnár [12] alábbi összefoglaló ábrája jól érthetően szemlélteti.
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1. táblázat: Dokumentumrendezés logikái és eljárásai
Rendezési logika/Eljárás

Bool-i bináris besorolás
(beletartozik a
kategóriába: igen/nem)
Szótáralapú

Valószínűségalapú
besorolás

Felügyelt tanulás
Deduktív (előre megadott
kategóriák)
Felügyelet nélküli tanulás
Induktív (előre ismeretlen
kategóriák)
Forrás: Molnár (2016) in Sebők (2016) III.1.1. táblázat, 66. oldal
A DTM elemzése során kísérletet tettem mind a felügyelt, mind a felügyelet nélküli tanulás
alkalmazására, ugyanakkor mindkét esetben egyértelművé vált, hogy az elemszám kevés a gépi
tanításra, illetve egy cikk túl sok témát érinthet, amit a gépi algoritmussal nem tud szétválasztani.
így nem kaptam értékelhető eredményt.
A szótáralapú elemzés során a kategóriákat és a kategóriákhoz tartozó kulcsszavakat mintavétel
alapján kiválasztott szövegek részletes elemzéséből vehetjük.
6. Eredmények
6.1 Tematikai összetétel
Véletlen mintavétellel kiválasztott 50 cikk részletes elemzéséből 102 kulcsszót találtam, amelyek
együtt állásai alapján 16 fő témakört tudtam azonosítani. A mintából kapott eredményeket
ellenőrzésképpen (validálási) céllal összevetettem a teljes korpuszból kapott leggyakoribb
szavakkal. Ez alapján a minta kellően nagynak és reprezentatívnak bizonyult, mivel nem találtam
olyan gyakran felmerülő szót, ami alapján a 16 témakört bővíteni lett volna érdemes, vagy a már
meghatározott témakörhöz új kulcsszót kellett volna csatolni.
Ezután a teljes korpuszon vizsgáltam a kiválasztott szavak és témák gyakoriságát időbeli
megjelenését.
Az első ábra a gyakoriságot mutatja.
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1. ábra: Kormányinfók hány százalékában jelent meg az adott téma
Forrás: Saját számítás
Láthatóan a bevándorlással kapcsolatos témakör a 393 cikk több mint 60%-ban jelent meg. Viszont
a válsághelyzetet kihangsúlyozó negatív hangvételű témát rendszeresen ellenpontozza valamilyen
pozitív üzenet fejlesztésekről, beruházásokról. Ezeket a témákat követi „Soros”, mint hívószó
gyakorisága és az ellenzéki korrupció témaköre. A szakpolitikák csak ezek után jönnek, majd
markánsan kiemelkedik 3 célcsoport: kistelepülésen élők, nyugdíjasok és a családok (de például a
határontúliak már csak épp befértek az azonosíthatóan sűrűn megjelenő célcsoportok közé, míg
bármely más társadalmi réteg vagy csoport viszont már nem). Érdekes, hogy a „rezsi”, mint
korábban erős hívószó gyakorlatilag kikopott a kommunikációból. A sport is meglepően ritkán
szereplő téma (ennek oka lehet, hogy a Kormányinfókat vezető két miniszter; Lázár János és
Gulyás Gergely is vállaltan távol érzi magától ezt a témát; így ez a témakör a politikai
kommunikáció más csatornáira marad).
A politikai kommunikáció tematizálási célját mutatja, hogy gyakorlatilag nem reagál semmilyen
külső kritikára (habár a Kormányinfókon a sajtó bármely részétől érkeznek sokszor kritikus
kérdések, ezekre vagy nem születik érdemi válasz, vagy csak 2% esetében említette meg a Magyar
Idők).
A politikai kommunikáció jellemzője, hogy hogyan viszonyul az ellenfelekhez. A nem
kormánypárti személyek versenyének eredménye sorban: 393 cikkből 89-ben szerepel „Soros”, 37ben „Gyurcsány”, 10-szer (2,5%) említették „Demszky-t”, 9-szer jelent meg „Botka”, 6-szor
„Ceglédy”, 4-szer „Bajnai”. A politikai kommunikáció nyilvánvalóan nem kíván új
„márkaneveket” felépíteni.
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6.2 Egy téma életgörbéje
Megvizsgáltam az általam „bevándorlás-kvóta-terror”-nak címkézett témába bekerülő szavak
időbeli eloszlását.
Ebbe a témakörbe került a legtöbb szó. A főbb szóbokrok vezető szavai: bevándorlás, migráns,
letelepedés, terror, határzár, kerítés.

2. ábra: Egy adott témakörön belül (bevándorlás-kvóta-terror) használt kulcsszavak száma
Forrás: Saját számítás
Látható, hogy az adott témakör folyamatosan meghatározta a kommunikációt, miközben a témán
belüli szövegszerű sokszínűség hullámzó – 2016 első negyedévében volt a csúcs, amikor volt olyan
cikk, amely még 10 különböző kulcsszót is említett. 2018 második felétől 1–3 kulcsszót említenek,
amikor egyáltalán felmerül a téma. A folytonos vonal is jelzi a kommunikáció leegyszerűsödését
pár szót amely már hívószóként funkcionál (a domináns hívószó a bevándorlás lett).
6.3 Tematikai váltás
Található példa arra, hogy egy konkrét témán belül, az egyes hívószavak kikopnak és mások
helyettesítik őket.
A vidék-falu témakörön belül eleinte domináns volt a „föld” mint hívószó, jellemzően a magyar
föld megvédése és a földművesek támogatása értelmében. Ez azonban láthatóan visszaszorult.
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3. ábra: A „föld” és a „vidékfejlesztés” szavakat említő cikkek gyakorisága
Forrás: Saját számítás
A kvantitatív szövegelemzés nyilván nem tudja azonosítani az okokat: talán a releváns célcsoport
nem rezonált eléggé a föld hívószóra, talán a földárveréseket az ellenzők tudták új értelmezési
keretbe helyezni. Mindenesetre a kistelepülések-falvak szavazóinak egyre inkább általános
fejlesztési ígéretek váltották fel a „föld”-höz kapcsolódó hívószót.
6.4 Példa behozott majd kivezetett panelre
Végül bemutatok egy példát arra, hogy szorosan összekapcsolódó hívószavak között
inkonzisztencia léphet fel. Ilyenkor a gyengébb üzenetnek el kell tűnnie.
Láthattuk, hogy a „Soros” hívószó alapvető a vizsgált politikai kommunikációban: az elsődleges
ellenfél szinonimája. 2018-ban azonban markánsan megjelent ennek egy új változata, egy Soroshoz
kötött új szókapcsolat: a STOP-Soros.
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4. ábra: A STOP-Soros szókapcsolat megjelenése és eltűnése
Forrás: Saját számítás
Láthatóan Soros György neve állandó kommunikációs panel, hívószó; volt olyan cikk, amelyben
16-szor szerepelt. Ezzel nehezen élhet együtt a STOP-Soros; hiszen, ha Sorost sikerül
„megállítani”, akkor ki kell vezetni a kommunikáció nyelvből, ha viszont nem, akkor az a
kormányzat inkompetenciáját sugallhatná. A két kommunikációs panel kannibalizálja egymást;
együtt nehezen tarthatók fenn. A STOP-Soros intenzív fellángolás után (volt cikk, ami 7-szer
használta ezt a szókapcsolatot) gyorsan kikopott, míg „Soros” említése megmaradt.
7. Összegzés és további kutatási irányok
A politikai kommunikáció mélyebb összefüggéseit tárhatja fel a kvantitatív elemzés – persze nem
helyettesítve a tartalmi elemzést. A kutatás során azonosítani lehetett, hogy egy új témához eleinte
sok fogalom, részletesebb magyarázat társul míg, ha a téma tartós, akkor a kommunikáció
leredukálódik pár sikeres hívószóra.
Ugyanakkor kivezetésre is kerülhetnek korábban nagyon intenzíven használt hívószavak – vagy
azért, mert aktualitásukat vesztik, vagy más értelmezést kapnak, vagy mert inkonzisztenciába
kerülnek más hívószavakkal.
Az adatelemzés bemutatta azt is, hogy a politikai kommunikációnak folyamatosan keresnie kell
egy „megfelelő összetételt”, ahol a pozitív-építkező és negatív-harcos üzenetek egyensúlyban
vannak. Igyekszik a saját témákat felülsúlyozni, és az ellenféltől csak sikertelen témákat-márkákat
említeni.
A kutatás alapvetően megalapozó jellegű volt. Elsősorban a szándékolt politikai kommunikációra
összpontosított. A továbblépést az jelenthetné, ha az azonosított témák, hívószavak terjedését és
hatását felmérjük szélesebb közegben: akár a szélesebb értelemben vett médiában, vagy a
közösségi felületeken. Így azonosítani lehet, hogy mi által válik sikeressé, egy kommunikációs
panel, és a tovagyűrűző hatások, hogyan hatnak vissza a politikai kommunikációra magára. A
kutatásnak ez az iránya az elemzendő szövegek mennyiségének nagyságrendi növekedésével jár,
amelyet már csak gépi-algoritmizált megoldásokkal lehet hatékonyan megvalósítani. Az ilyen
kutatásokhoz viszont a most bemutatott kisebb mintás szótáralapú kutatások nyújtanak megfelelő
alapot.
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Abstract
During the last three decades, the collective memory of the massacres of local Hungarians carried
out by Tito’s military administration in 1944 in Vojvodina (today Serbia) transformed into cultural
memory in the circles of local Hungarians. The memory of the massacres currently serves as a basis
for commemorative rites. In fall of 2017 and 2018, I observed local commemorations (in
Senta/Zenta, Subotica/Szabadka, Čurug/Csúrog, Bajmok and Martonoš/Martonos) that attempted
to preserve the memory of the 1944 massacres and also served as a ground for (re)production of
local cultural meanings and values. Moreover, by observing and analysing the characteristics of the
examined commemorative practices, my aim was to detect the societal forces that influenced the
production of local meanings and shaped the frames of processing the past. Through the observed
commemorations, as I concluded, the collective memory of the massacres is vitalised through and
forms the past by “nationality” at present. Nonetheless, the meanings related to the collective
memory of 1944 are relatively fragmented and are in progress, commemorative practices show
local characteristics, and commemorating Hungarians allow other victim groups to join the
ceremonies. In spite of the observed “nationality-centeredness”, an explicit common “border-line”
was detectable that has been developed through local inter-ethnic interactions, an attitude that
regulates commemorative practices, structures public narratives as neutral as possible, and aims to
serve local peacefulness. These features, however, lead us to the question whether the “tricoloured”
but integrative commemoration is able to serve reconciliation in a society that lacks relevant
fundamental societal discourses and past-processing exercises in general, and where the majority
of the local population hesitates to participate in the commemorative exercises.
Keywords: 1944–1945 massacres, Hungarians of Vojvodina, collective memory, commemorative
practices, interethnic relations
1. Introduction: the research context
My paper1 concentrates on the collective memory of Vojvodinian Hungarians with a special focus
on massacres committed against them in 1944/45, when Hungarian residents of Tito’s Yugoslavia,
along with Vojvodinian Germans, were identified as “enemies of the people” and became victims
of massacres, high-handed executions, mass deportation or forced encampment. Beside ethnic
minorities, groups of royalist Slavs ‒ including local Serbs ‒ were also executed. It is important to
notice that local Serbs and Jews became victims of military activities performed by the Hungarian
Army in 1941–1942, based on which many connect the 1944 massacres with these tragic events
and call 1944 a “revenge”. The memory of 1944 massacres against native Hungarians in Vojvodina,
occasionally defined by Hungarians as genocide, being excluded from the Yugoslav official politics
1

Some elements of the paper are analogous to the article (to be published) titled “Commemorative practices of the
1944 massacres in Vojvodina” prepared for the book on the conference “The Challenges of Future to the Social
Sciences” organised by the Doctoral School of Sociology, ELTE Faculty of Social Sciences. Budapest, 25 Sept,
2018. The mentioned article contains data collected from participatory observations conducted in four locations
in 2017, while the present paper draws conclusions based on observations carried out in five locations in 2017–
2018.
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of remembrance, became a “taboo” for almost 50 years, meaning that it was forbidden to talk about
it in public and to commemorate collectively. Speakers on commemorative events generally
mention this period as the years of forced silence.
Nevertheless, memories of tragic events remained intensive as losses within family circles, and
following the political transformation in Yugoslavia and Hungary in 1989/90, public
commemorations started to spread intensively. By the bringing into light of these “segmented”
memories, the amount of publications covering the topic gradually started to increase, as well.
Around twenty years later, in order to depict the events from a scientific perspective as
“objectively” as possible, in 2009, there was a bilateral committee of historians from the Hungarian
and the Serbian Academies of Sciences assigned to conduct fact-based historical analyses. Political
representatives of both ethnic groups argued for this joint project by claiming the need of dissolving
mutual distrust and promoting reconciliation. Correspondingly, archives being closed and publicly
unattended for many decades were opened and became available for researchers, too. To prove the
will for reconciliation of partaking politicians on both “sides”, gestures were made including
common commemorations, Hungarian state president’s apology for 1942 massacres in Serbian
Skupština or erasing the collective guilt of the Hungarian inhabitants of three Vojvodinian villages
in 2014.
The memory of the 1944 massacres of Vojvodina Hungarians gradually infiltrated into political
discourses and became a central element of ruling narratives, while collective memory of the events
simultaneously started to transform from a communicative remembrance into a cultural one. The
significantly escalating number of memorials and monuments appear to prove this change in
accordance with the growing number of commemorations and rites. Due to the work of the bilateral
academic committee, publications on the history of the massacres are already available, while
sociological analyses are generally still missing. We still lack fundamental information on who
remembers what and why, in what way, how the victims and perpetrators are represented, how
family memories can intertwine in present or which societal factors shape the representations of
collective memory.
In order to fill this gap, although incompletely, I started to examine the collective memory of 1944
massacres in depth in 2017. My analysis is structured through the research question asking which
societal factors contribute to present representations of the 1944 massacres committed by Tito’s
early administration in Vojvodinian Hungarian and Serbian communities, and form the framework
for processing the past in these communities. My research project will be conducted in a way that
considers historical embeddedness, as well.
Legitimacy of the question originates from the ”Never again!” imperative aiming coexistence and
social solidarity of various communities. [1] In the history of the memory of the Holocaust, a
common belief stating anybody can be a target of human suffering stemming from discrimination
became determinant; thereafter, reiteration of past events must be hindered. Aspirations for and
practices of comprehending and processing the past serve as distinctive instruments of prevention,
by which remembrance functions as a basis for peaceful coexistence on long term.
In accordance with the introduced framework, this paper focuses on the aspect of how the local
Hungarian community remembers the 1944 massacres, more specifically, what characteristics
related commemorations entail. In order to understand these features, I used the method of
participant observations. Before enlisting the examined elements and presenting the findings,
central concepts will be clarified.
2. Introducing the relevant literature
The paper’s key concept is collective memory, which was theoretically elaborated by the French
sociologist Maurice Halbwachs almost a century ago; however, his approach still serves as one of
the most adequate theoretical basis for contemporary memory researches. He claims that memory
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operates only within a collective context as being “embedded” in social frames: memory is a social
phenomenon and is always linked to given groups. [2] These groups, such as nations, ethnic groups
or even families, are permanently “concerned” about what must not be forgotten from their past.
“Past comes into being insofar as we refer to it” and is always reconstructed within a referential
framework in our own present, states Jan Assmann by interpreting Halbwachs’ words. [3] “We” as
a “group” only remember those past events that are given meaning and significance in present;
therefore, remembering is always semiotisation. As time passes by, significant constructed
meanings might congeal into various spatial or written cultural carriers such as books, school
curricula, art works, monuments, and so on. These features, argues Assmann, are the main
characteristics of cultural memory, while communicative memory comprises memories related to
the recent past. This is what the individual shares with his contemporaries. [3] By various meaninggiving practices, communities may transform communicative memory into cultural ‒ or just let
them fade away in time. Cultural rituals may serve the process of congealing the selected events
of the past since by their performative, formalised language encoded in postures, gestures and
movements they play an essential role in forming and congealing collective memories that are
passed on over time, argues Paul Connerton. [4] Rites, as disputed by Assmann, also serve as a
basis for the formation of local cultural meanings and group identities. [3]
As described, both Halbwachs and Assmann perceived collective (or social) memory as being
constructed by given groups. This paper, in accordance with the constructivist approach, identifies
groups ‒ such as memory communities ‒ as being constructed or ”imagined” with Benedict
Anderson’s words. [5] He points out that even nations are imagined as its members never know
about each other but still live with the “imago” of a community, which generates the feeling of
belonging and group conscience. Rogers Brubaker argues that “nations are understood as real
entities, as communities, as substantial, enduring collectivities”, though this should be questioned
since groups, such as nations, are not collective subjects with individual will or characteristics. [6]
Within the constructivist framework, the brubakerian “ethno political entrepreneurs” are the actors
who play the key role in framing events and people as being “national-ethnical”. [7] Framing or
cultural representation with other words, is the process following which we perceive groups,
communities or nations as enduring collectivities though they are constantly in formation. By
perceiving a nation as a cultural representation, we may examine the modes of representation, the
characteristics of relations, the authorities and actors re-producing representations or the role
representational exercises play. [8] Similarly, identity cannot be understood as stabile and
essentially framed entity but only as a permanently forming construction.
Following Zygmunt Bauman’s constructivist approach, I use the term identification as “a neverending, always incomplete, unfinished and open-ended activity in which we all, by necessity or by
choice, are engaged”. [9] Related to identification, this paper accepts a broader understanding of
identity politics: political activities rooted in conjoint experiences and targeting recognition are part
of identity politics, just as well as the element of supporting the process of identification with a
certain group, which process is endorsed by various practices of creating commonly shared
meanings [8] – and by practices of reinforcing the positive feeling of belonging, we could add. In
the following, I will focus on these processes related to the collective memory of 1944, but before
doing so, few words will be devoted to the method being applied in my fieldwork.
3. Applied methodology
In order to answer the introduced question on how local Hungarians of Vojvodina remember the
1944 massacres collectively, I applied the method of participant observation. The aspects of the
analysis were the following: with respect to the attendants, who are present and who keep away
from the rites; could we find a commemorative community; who are the central actors; what are
the central spaces of the rites; what are the reasons and goals for remembering; what are the main
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characteristics of the rites as far as the locations, timing, applied symbols, choreography are
concerned; what characterises interethnic relations (if this dimension occurs); degree of
transnationality; how are victims and perpetrators portrayed; what are the major communicated
meanings, whether they clash with each other. By observing these aspects of the commemorations,
I expect a finding that reveals the key meanings attached to the memory of 1944 massacres and the
key actors shaping these contents. In addition, I wish to understand how memories subsided into
silence for decades are able to connect in present (if at all), and if collective memory has already
become homogeneous during the last three decades.
I assumed that despite increasing number of local commemorative practices we would find a
mosaic-like, immature collective memory of 1944 massacres being in formation, assumedly due to
the long-lasting tabooing, imperfect fact-based knowledge and poor degree of communicative
memory. In order to verify my statement, I collected data at four Vojvodinian locations in 2017
(Csúrog/Čurug, Szabadka/Subotica, Zenta/Senta and Bajmok) and at three locations in 2018
(Szabadka/Subotica, Zenta/Senta and Martonos/Martonoš). Evidently, some locations were visited
two times for the reason of gaining information on occasional changes. In the following, I will
introduce the main characteristics of these ceremonies, depict similarities and differences and draw
a conclusion.
4. Research description: the fieldwork
By selecting distant and dissimilar locations (in ethnicity and population size), I aimed to collect
data that would enable to capture similarities besides unique local characteristics. Csúrog is a
Serbian village at present as all (including new-borns) local Hungarians were forced out of their
homes in 1945 and punished by collective guilt for collaborating with the Hungarian Army in 1942
during the massacres of local Serbs. Due to political discourses, Csúrog transformed into an
interlocal space where state-funded monuments were erected in 2014 and key Hungarian (and
occasionally Serbian) politicians and family members pay their respect.2 Bajmok is a small town
with Serbian and Hungarian inhabitants where Germans were executed with Hungarians as
“enemies of the people” in 1944 what serves as a basis for bi-ethnic commemorations at present.
Visitors will find a central monument and several marvel stones here with 162 names on them.
Szabadka, the largest city in northern Vojvodina inhabited by few ethnic groups, is an interlocal
space again where a central monument including a wall with 857 names on it was raised in 1994
for the victims of 1944. Interestingly, the central symbol is Hungarian (a “turul” bird) but the
organisers managed to open this ‒ primarily ethnically coded ‒ symbolic sphere for other ethnic
groups as well. Zenta is a Hungarian-majority inhabited town with ‒ interestingly again ‒ two
memorials: one raised in 1994 (with 90 names on it) in the “protective” cemetery, and the other
(without names) erected in 2007 at the river bank, where executions took place. Finally, Martonos
is, again, a Hungarian-majority inhabited small town at the banks of the Tisza-river where local
Hungarians were buried into a mass grave. The grave is unattended now; a small monument was
erected in the local cemetery where local people join annually to commemorate the events.
As most of the victims of massacres were shot into or buried in mass graves outside built-up areas,
next-of-kins started to visit these areas generally on the Day of the Dead, first secretly, then openly.
In some cases, commemorations take place in cemeteries where memorials were created. Csúrog,
Szabadka and Bajmok belong to the first group of locations, Martonos and Zenta to the other ‒
concerning the Day of the Dead ceremony as in Zenta, remarkably, they organise a ceremony by
the river a few days later. As noted, initiated by Hungarians, monuments stand in all places. Besides
monuments, marvels carrying the engraved (mostly Hungarian) names are also present in all
locations, except for Csúrog where the memorial is imagined to serve the peace wished by Attila
It is worth mentioning that all the autonomous initiatives of family members to erect crosses at the mass grave
were blocked as local people immediately destroyed them.
2
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József’s “bilingual” quotation. We see that the selected locations and local population differ, but
the timing of ceremonies, presence of mass graves or the existence of memorials created by
Hungarians show us clear-cut similarities. It must be noted that no exhumation and reburial were
carried out in the last 30 years. They were only requested in Martonos by a second generation
family member, a historian and a Jewish commemorator in Subotica. The person in Martonos
vindicated it as a basic condition for real interethnic reconciliation:
“Now we enjoy a good relationship between Hungary and Serbia. Following a long time, we
witness a peaceful relationship. I don’t know how long would it last. […] I wondered what this
friendship means for me. Not much. Not much until my grandfather is buried nearby the river.”
(P1, 2018)
The choreography of rites turns out to be another similarity: a short opening followed by various
speeches, prayers and blessings, and laying down the wreaths ‒ and all coloured by artistic pieces.
Ceremonies are generally opened in Hungarian but translated into Serbian, Croatian or German,
which gesture demonstrates the act of hosting. Occasionally the tones of Hungarian anthem
stimulated Hungarian attendants to open their psyche to the realm of “nationality”. As no other
anthem was ever sung, it affirms that Hungarians host the event and provide opportunity for
“others” to join. We find Hungarian masters of ceremonies in all locations, whose welcome
speeches are followed by words of priests or various other commemorating actors such as
politicians, family members or cultural representatives. Christian priests being always present ‒
accompanied by a Jewish member in Szabadka but nowhere by an Orthodox one (which means a
“Serbian priest” locally) ‒ are in charge of transforming the event from profane into sacred, what
might be understood as a “rite in the rite”. They always bless the memorials and pray for the
salvation of all “innocent victims” and for a power to forgive the crimes. Sermons, held in
Hungarian, are followed ‒ or vice versa ‒ by diverse speeches of Hungarian politicians
strengthening the national-sacral dominance. Gestures, however, are generally present (except for
Zenta and Martonos where merely a Hungarian speaking community is being present) as some
speeches are translated (in short and sometimes even with poor pronounciation) into other local
languages; moreover, in Szabadka, Jewish words break the homogeneity of the presented ethnicChristian sphere.
The victims’ family members hardly ever have chance to speak as they did in the early era of
commemorations. Remarkably, in Szabadka words of a narrative formulating family member were
quoted in 2018, by which the audience had a chance again to identify with his past experiences
shared in the early 1990’s and to notice that the core messages ‒ a wish for reconciliation and
remembrance as a collective duty ‒ have not changed in time. Currently, except in Martonos,
Hungarian ‒ religious and “laic”-political ‒ ethno-politicians play the key role in forming the
meanings and values related to the memory of 1944 at the central spaces of the rituals, which are
the monuments. This is verified again by the procedure of laying wreaths: it is generally the
politicians who put their wreaths first to the most visible places, while family members are asked
to lay down their flowers and light the candles of remembrance only after that. Bajmok and
Martonos are the exceptions by performing it in the opposite way. Noticeably, in all places ‒ except
for Martonos again ‒ some family members keep away from this part of the ceremony and lay their
flowers only after the ceremony as a silent private act. Moreover, following the ceremony, a local
family member grabbed the microphone and said that
“I’d suggest you to come here by night. The sight, peacefulness… or… by night you feel here
the whole, when darkness falls on dead.” (P2 Bajmok, 2017)
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By this act, he managed to include the testimony of a victim into the ceremony and demonstrated
that the official commemoration is complemented by a spontaneous, individual commemoration.
Since the rites had become more formalised, the family members’ voices mostly disappeared;
however, not in an irreversible way. They still have much to say, as it manifested in the Martonos
rite. The speaker started the commemoration in a powerful way:
“My grandfather was beaten to death 74 years ago. Just because he was Hungarian. […] The
first man with who I talked about it was S. P. It was 1992 I guess, I was 22. He knew who I was.
He also knew we shared the same destiny. He invited me into his kitchen, and his wife brought
us a beer. He opened it, while she left and closed the door. We started to talk. About the way his
father was murdered. About the way he saw his father for the last time being in the basement,
beaten to death. Both of us cried.” (P1, 2018)
Concerning the participants, four aspects are worth of highlighting. First, Hungarian
commemorators show heterogeneity concerning the name of the ethnic group: some are
“Vojvodinian” Hungarians, others “southern” (“délvidéki”), and others just “Hungarians”. This
naming, importantly, implies different strategical visions in minority politics, too. Second, as noted
above, in all places, Hungarians constitute the majority accompanied by local “others” depending
on the characteristics of local population and their interethnic relations, and on the interlocal nature
of the ceremony. Third, what seems similar in all places is that more middle-aged or elderly people
attend the event than young people. Beside local scouts, generally no school-aged people join or
just some with their families, what challenges the success of the intergenerational transmission of
the constructed meanings. It is important to notice that the topic has not been introduced into the
school curricula, just the 1942 massacres. In Szabadka, however, a group of Hungarian speaking
high-school students joined the commemoration in 2018. As a reply to my question “why”, one
explained that it was mentioned at their school and they decided autonomously to come. It is
atypical. Finally, though ethno-political actors and family members are present, the majority of
locals are absent. This challenges the existence of a broader “community of remembrance” [10]
just as well as the success of the infiltration into the micro level of the meanings generated by
political discourses. These absences need further analyses by individual or group interviews.
Still related to the participants and the ways they represent their group belonging and create their
ethnic (and religious) boundaries, symbols, as observed, were widely used showing the supremacy
of the national-sacral frame. The anthem, the cross, clothes (“bocskai”, valiant gown) wore by
some, tricolour wreaths composed of flowers and ribbons, the dominant spoken language, selection
of artistic pieces ‒ all these jointly seem to govern the mental frame within which meanings are reproduced and enable separate family losses to intertwine at present time. Except for the Jewish
representative, all ethnic groups being present articulate their message within the frame of their
“own” nationality. The Serbian party did the same when their official political representatives
joined the ceremony.3 Only few symbols such as a neutral, coloured ribbon show us sporadically
that some are ready to leave the national sphere and move towards an ethnically neutral realm.
Despite this national-sacral framing, space is open for the representation of losses of other local
ethnic groups, too, which is dominantly uncharacteristic in the region.
Regarding the communicated contents, meanings and values, they vary not just place by place but
also speaker by speaker. As noted above, national belonging dominates the ceremony, but within
this framework both open and closed narratives are present. Concerning a more closed national
narrative, we heard a priest praying:

The only case of Serbians being not present officially was Csúrog where Serbian members of the group caring
for the memory of 1942 military raid (in Hungarian: razzia = when Hungarian military troops executed local Serb
people) joined the commemoration.
3
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“may God bless not just their memory but our future as well, on a soil you gave to the
Hungarian nation.” (P3 Csúrog, 2017)
Narratives being more open to universal values were, however, also present:
“Executing people without legal proceedings and judicial decision or identifying them as war
criminals in a retrofitting way are only few evidences that prove that the major human right,
the right for life, was not respected and protected.” (P4 Bajmok, 2017, a politician)
“Perpetrators of vendetta did not care about the nationality. […] Therefore, we remember all
our fellow citizens. Now, as always, our commemoration serves reconciliation instead of
revenge. […] We can’t be silent and must do everything to prevent this to get repeated. We must
not forget but forgive.” (P4 Szabadka, 2018, a politician. The last part stated in Serbian.)
This refers to the relatively fragmented character of the collective memory of 1944 and the presence
of an ongoing semiotisation, which is an essential character of all collective memories, as Assmann
points out, but here we witness a genuine situation where meanings (and even the naming of the
events) are under continuous re-construction presumably due to the low level of institutionalisation,
long tabooing and updated historical findings.
Nevertheless, some perceptions are already widely accepted, such as the overall goal of the rites
(reconciliation and remembrance as a moral obligation for the group members being communicated
coherently) or the meaningful image of victims who are all generally understood as being
“innocent”. Paradoxically, in these narratives, they became active heroes sacrificing their lives for
the nation instead of being powerless, systematically executed victims of the Yugoslav communist
regime, as current historical researches show. Interestingly, victims are generally portrayed as being
active decision-making martyrs, while commemorators as passive actors. Without appealing for
individual responsibility or potential to act, in the passive-patterned present
“in Csúrog we remember our martyrs and obey to the will of God. (…) We may justly doubt if
we could forgive, so we must ask for the help of God.” (P5 Csúrog, a priest, 2017)
“Let’s hope that in future, just like in present, adequate legal instruments will be guaranteed
for the protection [of human rights]. (P4 Bajmok, a politician, 2017)
Two exceptions were observed. First, in Martonos the speaker did not just refer to the individual
roles and responsibilities but even demanded some activities (see reburials depicted above) as a
criterion of reconciliation. Second, the Jewish representative also called attention on individual
responsibility:
“It should be kept in our minds that till there are good people there’s a hope that the words of
God written in the Psalms saying separate yourself from the bad and do the right would be
followed again and again. Because there are always those helping the persecuted, there are
the always saviours and witnesses to witness and remember the events.” (P6 Szabadka, 2018)
Perpetrators, with respect to the representation of the actors of 1944, remain undefined in almost
all cases: if some identify a group, then it is “Tito’s partisans”. Seemingly, they avoid pointing to
any group; thus, Serbs are never mentioned explicitly. There were two occasions when this implicit
“agreement” was scratched, in two locations where only Hungarians attended the rites. First, in
Martonos the speaker referred to the local Orthodox ‒ meaning Serbian locally ‒ cemetery where
the “murderers of our fathers” were buried “in a decent way”. Secondly, in Zenta, where the 1944
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monument was located nearby the 1849 memorial, which was erected for the memory of local
Hungarians massacred by Serbs during the Hungarian war for independence ‒ clearly connecting
the two events not just in space but by commemorating both events simultaneously. Perpetrators,
however, are generally left out of the narrative in accordance with the communicated wish of
focusing on the innocent victims ‒ as neutral as possible ‒ as a collective duty, which is the
articulated goal and function of remembrance (see above).
The aspect of transnationality consisting of the “triangle” of national minorities, nationalising
states and external national homelands must also be discussed [11]. The justification for this
approach serves the observation that besides members of the local minority and majority groups,
guests from Hungary also join the commemoration. Their participation is rather formal as
appointed diplomats accompany the events, who seem to respect the interethnic frames local groups
developed during their long coexistence. This appears significant because, as portrayed,
characteristics of the ceremonies revealed an implicit desire for certain “neutrality” when the
interethnic dimension is concerned: in general, locals definitely avoid mentioning ethnic
characteristics of the perpetrators or shun any term that might sound too provocative.
“God should be provided with the question on how these people can and could deal with their
conscience. We are not obliged to judge.” (P4 Szabadka, 2017, politician)
We might ask, why does it happen that way. Richard Papp conducted cultural anthropological
studies among Vojvodina Hungarians in the mid-2000’s and observed a “cultural-ethnical revival”.
[12] According to Papp, symbolic cultural contents were already openly represented by some that
time, while restrained by the majority, since for the majority normative set of rules developed and
solidified through interethnic practices during many decades were overwhelmingly determinative.
Manifestations of ethnic belonging in public got realised only within commonly developed “limits”
for many members, which served as an ethnic shield, he argued. Cultural contents were always
present4, as he concluded, but mainly within the “internal” or “hidden” realm of culture and
personality that became characteristic of cultural tradition originating from the distrust towards
the ethnic majority. As from early 2000’s opportunities for and forms of performing cultural
contents became more wide-range, a minority within minority started to use new modes of selfrepresentation, while others preferred using the safer “ethnic shield”, which led to an internal gap
in the circle of local Hungarians. Despite that space for representation is continuously expanding
and the members of the rituals are continuously broadening (or occasionally even scratching) the
limits within which symbolical expression of ethnical belonging is possible, I argue that local
Hungarians are still stretching this “border-line” by paying attention to the existing “limits” and to
the local “other”.
The pursued neutrality noticed on commemorations of 1944 harmonizes with Papp’s observations,
which might be adequately demonstrated by a case when somebody crossed this mental “borderline” and a local response was articulated immediately. In Bajmok, a Hungarian governing partymember joined the 1944 commemoration ‒ which seemingly fitted the implicit “agreement” ‒ and
started to inflame local Hungarians against an unknown “other”, the “migrant”, and wished to make
an analogue between 1944 and present migration crisis. A local Catholic priest spontaneously,
immediately and calmly responded in the following way:
“We should preserve the feeling on how terrible [the past] was, that all the innocent victims
should be protected, not just ours. All the victims must be protected. By this we understood
what it means to remember our beloved ones: to protect the other too, regardless his religion
or nationality. Innocents must be stood by.” (P7 Bajmok, 2017)
4

We should keep in mind that the selected ones were even favoured by the Titoist regime in certain decades.
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The communicated content represented a perception that was directly attached to the collective
memory of the 1944 events: the “other” cannot be mistreated only because of being the “other”,
which is exactly what “we” as local victims experienced in and learned from 1944 ‒ and “you” did
not. Although a general orientation toward all-Hungarian culture is permanently present in all
commemorations, at this point local cultural-ethnical meanings and interethnic conventions were
highlighted and dominated the space showing an aspiration for remembering and representing 1944
in a way that recognizes present local cultural and interethnic characteristics. All observations made
on commemorations are suggested to be interpreted through these lenses. Conclusions are as
follows.
5. Conclusion
Based on the analysis of the data collected in five different locations in 2017–2018 by participatory
observation in Serbian Vojvodina, specifically in Bácska/Bačka, we may summarise that the
contents (constructed, communicated and transmitted meanings, knowledge and values) of 1944
commemorations organised by local Hungarians are relatively fragmented, but the form,
choreography, timing, location, participants and (a more passive-like, national-sacral) framework
of the rites turn out to be more homogeneous, as well as the main goals and messages (aiming to
serve reconciliation and remembrance) and the distinctive representations of the (innocent) victims
and (unknown or unmentioned) perpetrators. In sum, despite a long silence in the communist era,
the organisers managed to construct a common framework for the 1944 commemorations
throughout the last 30 years.
We also saw that the family members’ traumatic experiences connected and intertwined through
and by “nationality” at present and various national-sacral symbols energising the feeling of
belonging to an ethnic group became widespread. Based on the observed perspectives, I conclude
that though all groups prefer to focus on their “own” members, openness is provided by local
Hungarians as initiators of 1944 commemorations to other ethnical communities suffering in 1944
to join, which is not typical in the region. Despite that the “national” element governs the rites
deepening the national component of identity, and collective memory of the event is galvanised
through and forms the past by “nationality”, they open a commemorative space for others and
perform “ethnic” practices strictly within the boundaries developed commonly by the local “other”
during many decades. This line was generally observable during the analysed rites, despite that
practices of stretching or even scratching this line were occasionally noticeable, too. Consequently,
the aspiration for more “neutral” representations might be understood this way: they are imagined
as tools serving the interethnic peace at present. Somewhat paradoxically, methods enabling the
identification (at least) with (in-group) witnesses or victims were largely missing. In Szabadka few
selected, while in Martonos all the names were read, but in other locations this practice was missing
and individual stories shared by witnesses or family members were only occasionally observable.
It is worth of noticing that local heroic acts were nowhere remembered collectively, which could
reinforce the chances of reconciliation, and about which we can read in the materials developed by
(local) historians.
Additionally, as observation shows, commemorative space is entered only by the political and
cultural elite, family members and media representatives which means that the majority of in-group
and out-group members are absent. In recent past, local Hungarians commenced making the
memory of 1944 “alive” primarily by ritual ceremonies; however, its success might be questioned
as its level of institutionalisation is weak, does not manifest in various forms, and does not attract
the majority of population. By using Assmann’s terms, we might interpret that communicative
memory of 1944 has never been vivid and related cultural memory is not completely alive, while
practices being able to serve the solidification of memory of 1944 events are generally lacking.
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Moreover, a wide range of related societal discourses and past processing practices are generally
missing not explicitly in relation to 1944 but concerning other traumatic experiences as well such
as the Balkan war of the 1990’s. According to the imperative of “Never again!”, practices of
processing the past are the most adequate tools of prevention in which remembrance functions as
a basis for peaceful coexistence. Thus, as concluded in another article [13], if local Hungarians do
not establish these past processing practices but the memory of an unprocessed traumatic event
only lingers within the wider community, the opportunity for reconciliation could be lost as well.
We could ask whether the depicted rites are able to serve reconciliation in a society that lacks
relevant fundamental societal discourses and past-processing exercises in general but remembers a
traumatic event without the majority of its group members.
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Absztrakt
Írásomban a szocialista korszak nyújtotta keretek között fennálló lehetőségeket, megélhetési
stratégiákat kívánom bemutatni, négy magyarországi faluból szerzett példákkal illusztrálva. Az
'alap-megélhetésen' felül (amit a munkahelyi fix fizetés jelentett), a korszakban a háztáji gazdaság
nyújtotta elsősorban a plusz jövedelemszerzési lehetőségeket a falusi lakosság számára. Ennek
mértékét, milyenségét az egyéni ambíciókon túl az adott falvak kínálta lehetőségek, körülmények
egyaránt befolyásolták.
A terepmunkáim példái között szerepel 'klasszikus' mezőgazdasági település, mely korábban is, és
a vizsgált korszakban is elsősorban a mezőgazdaságból szerezte megélhetését. Emellett bemutatok
iparivá alakult települést is, amely a nehézipar fellendítésével kiemelt szerepet kapott, és a –
korábban sem kifejezetten jellemző – mezőgazdaság még inkább háttérbe szorult, így egy újfajta
életmódot is magával hozott. A példáim között pedig akad olyan falu is, amely elsősorban
mezőgazdasági jellegű (és abban kiemelkedő, stabil megélhetést nyújt a lakosainak), de a
környékbeli ipari fejlesztéseknek köszönhetően elérhetővé válik az ipari munkavállalás is a község
lakóinak.
Természetesen vannak külső tényezők, melyek egy-egy település boldogulását jelentősen
befolyásolják. Ilyenek például a természeti adottságok: a településhez tartozó földek mérete,
minősége. Fontos szempont a korábbi birtokmegoszlás: a kisbirtok-nagybirtok aránya. Ez
befolyásolja ugyanis, hogy termelőszövetkezet vagy állami gazdaság, esetleg mindkettő alakul a
településen, és milyen üzemméretben, mely a munkalehetőségeket meghatározza. Ezek mellett
pedig számítanak még az infrastrukturális körülmények: a település elhelyezkedése országos
viszonylatban, illetve a környékbeli településeket, nagyvárosokat tekintve.
Mindezen külső tényezők természetesen csak részben adják meg a teljes kép értelmezéséhez
szükséges kereteket. Mint minden esetben, amikor társadalmat, közösséget, személyeket
vizsgálunk, itt is jelentős befolyásoló tényező az egyén: a település és nagyüzemeinek személyi
vezetősége, a lakosság egyéni stratégiái, ambíciói, a sajátos élettörténetek.
Mindezek sikeres együttállása esetén egy stabil, kiszámítható életvitel vált elérhetővé, mely a kor
egyik sajátossága volt, és amely édes nosztalgiát is idézhet visszatekintve.
A tanulmány tehát ezt a kiszámíthatóságot, stabilitást mutatja be a szakirodalmi háttéren túl konkrét
példákon keresztül: hogyan zajlott a megélhetés a szocialista korszak vidéki-falusi társadalmában.
Kulcsszavak: szocializmus, falu, megélhetés, stratégia, esettanulmány
1. Bevezetés
Írásomban a falusi megélhetési lehetőségeket vizsgálom a szocialista időszakban. Az alapanyagot
terepmunkáimból merítem, melyeket 2007 óta végzek magyarországi falvakban, ezek közül itt 4
település példáit fogom bemutatni. A kutatások nagyobbik része a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
OTKA kutatásának keretei között zajlottak,1 kisebbik része pedig a Szegedi Tudományegyetem
Szociológia Tanszékének szervezésében.
OTKA K62412 sz. projekt: A 20. század népi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai, majd
OTKA K 82103 sz. projekt: Rurális építészet, lakáskultúra és életmód a 20. században.
1
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Maga a téma a néprajztudomány fejlődése szempontjából fontos: elszakad a klasszikus néprajzi
korszakok vizsgálatától, és a 20. századi életmódváltozásokra fókuszálva a napjainkhoz közelítő
korszakokat is vizsgálja a társadalomnéprajz eszközeivel. Ezzel az interdiszciplinaritás szempontjait
is érvényesíti: munkám során egyaránt használom a néprajz, kulturális antropológia, szociológia,
történettudomány eredményeit, eszközeit.
A módszertant tekintve a klasszikus terepmunka eszközeit használtam: a helyszínen végzett
terepmunka során az interjúzás, résztvevő megfigyelés, dokumentációk eszközeit alkalmaztam, amit
a szakirodalmi és forráselemzésekkel egészítettem ki.
2. A szocialista korszak rövid bemutatása
Az itt bemutatott korszak alatt elsősorban a Kádár-korszakot értem, a bemutatásom szempontjából is
ez releváns. Így tehát az 1956-os forradalom utáni időszakot, főként az 1959–1960-tól bekövetkező
teljes kollektivizálás megvalósulását, és ezzel kapcsolatosan a magyar falvak korábbi
berendezkedéséhez képesti teljesen új állapotot. A II. világháborút követő kommunista
hatalomátvétel, majd az 1950-es évek erőszakos eseményei (a beszolgáltatások, kulák-üldözések,
erőszakos TSz-esítések) még egy másfajta korszak volt, melyben – kemény ellenállás árán –, de
lehetséges volt kívülmaradni a központi intézkedéseken. A forradalom leverése után azonban már
meg tudott valósulni a totális kollektivizálás, és a teljes falusi lakosság, paraszti gazdálkodásból élő
és paraszti életmódot folytató rétegek termelőszövetkezetekbe állítása. Kezdetben, 1957-ben még a
kádári intézkedések a parasztság érdekeit látszottak követni: önkéntesen ki lehetett lépni a TSzekből, minimálisan folyhatott a földek szabad adás-vétele. [7] Rövid időn belül azonban fokozatosan
újra megjelentek a szigorítások, és a szövetkezetbe terelések: 1958–1959–1960 években számokban
is kifejezve, a termelőszövetkezetek létszáma a következőképpen alakult:
1. táblázat: A termelőszövetkezeti létszám alakulása
1958.
1959.
1960.
140.000
548.000
1.000.000
Szövetkezeti taglétszám (fő)
Forrás: Harcsa-Kovách-Szelényi 1994:17.
Ennek egyik oka lehet, hogy a társadalom a forradalom utáni kiábrándulásban végül mentálisan is
belátta, hogy nincs értelme az ellenállásnak. Másik okként megnevezhetjük, hogy a kádári
intézkedések másfajta módszereket alkalmaztak a korábbi, rákosista módszerekhez képest: a fizikai
erőszakon túl a szellemi, érzelmi megfélemlítés, fenyítés eszközei hatékonyabbnak bizonyultak a
meggyőzések során. [6]
Mindezt követően 1964–1965-től az állam komolyabb beruházásokat eszközölt a szövetkezetek
irányába, és megindult ezek fejlődése. A kezdetben ideiglenesnek szánt háztáji gazdálkodás rendszere
úgy tűnt, hosszútávon is beválik: a nagyüzem és kisüzem együttműködése, szimbiózisa hatékonynak
bizonyult, kellően kiegészítették egymást, és magyar mezőgazdaság ennek köszönhetően kialakította
stabil termelését. A nagyüzemi infrastruktúra segítette a kisüzemek működését: a háztáji földön a
gépekkel elvetette a termést, adott kölcsön gépeket az egyes munkafolyamatokhoz, tehát a gazdáknak
az egyéni munkaerőt kellett hozzáadni, és ezáltal született meg a szükséges többlettermelés. Az 1970es években a falusi családok ¾-e vett részt valamilyen formában a kisüzemi termelésben, mellyel
egy fokozatos vagyonosodás, stabil megélhetés alakulhatott ki, mely elsősorban a lakáskultúrában,
fogyasztási cikkekben tudott megnyilvánulni. [8] Mindez, a munkahelyi bevétel melletti plusz
kereseti lehetőség létrehozott egyfajta kiszámítható megélhetést, mely itt vizsgálatom tárgyát képezi.
3. Esettanulmányok
A fentebb vázolt folyamatok között az általam vizsgált települések mind külön utakat jártak be:
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körülményeik, lehetőségeik más-más helyzeteket hoztak létre a lakosság megélhetésében. Ezek
alapján tehát beszélhetünk települési típusokról, melyek a lakosság lehetőségeit komplexen
meghatározták. Ezek a körülmények lehettek a természeti adottságok (rendelkezésre álló földterület
tulajdonságai), az országon belüli elhelyezkedés és infrastrukturális lehetőségek (régió, központi
fejlesztési irányok), a helyi társadalmi-történeti előzmények (kisbirtok-nagybirtok aránya), végül
pedig nem elhanyagolható szempontként a települések és nagyüzemek személyes vezetősége is
meghatározta a lakosság mindennapjait, boldogulási lehetőségeit.
Mindezeken a települési adottságokon felül nyilvánvalóan meghatározóak voltak az egyéni
stratégiák is: többnyire a lehetőségek mindenki számára adottak voltak (aki a
termelőszövetkezetben vagy az állami gazdaságban dolgozott, fixen kapott jutatott földet háztáji
gazdálkodás céljára). Egyéni döntés kérdése volt, hogy ebből ki-mennyit vállalt, mennyi plusz
munkával mennyi plusz jövedelmet kívánt elérni.
3.1 Tiszaigar
Tiszaigar egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei település, Tiszafüredtől 10 km-re helyezkedik el.
Jelenlegi lakossága 800 fő körüli, hozzá tartozó földterület 3300 hektár. Történetileg visszatekintve
megélhetésében a mezőgazdaság volt elsősorban jellemző, de főként a nagybirtokrendszer
körülményei között. Egyéni gazdák viszonylatában főként a kis- és szegényparasztok voltak
jellemzőek a helyi társadalomra, illetve a környékbeli nagybirtokosok nagygazdaságaiban
dolgozók: cselédként, napszámosként, bedolgozó munkásként élő lakosság.
A kádári időszakban 1959-től alakult meg a lakosság 93%-át érintő, a földek 97%-án gazdálkodó
termelőszövetkezet. [5] Az itteni háztáji gazdaságban, plusz jövedelemszerzési lehetőségekben a
növénytermesztés is jellemző volt az állattartás mellett. Így a háztáji föld termelése megoszlott az
állatok számára termesztett takarmánynövények (búza, kukorica) és az egyéb, közvetlenül
értékesítésre szánt növények között. Ilyen volt például különböző korszakokban a vöröshagyma,
cukorrépa, mák. Ezek termelése leginkább az aktuális piaci viszonyokhoz, szükségletekhez
igazodott – ami éppen a legtöbb bevételt biztosította.
„így hagymáztunk, mer’ itt akkor az volt a, ez a magról vetett hagyma, ez volt a
menő. Volt, mikor 200 mázsánk is volt egy évbe’! (…) Itt fehérre, konyhakészre meg
kellett pucolni, és volt, mikor 10 mázsát pucoltunk meg egyszerre!” „De jó volt
nagyon, meg olyan, hogy mondjam neked, hogy volt, mikor 3.50-et adtak érte, de
fix keresetbevétel volt. Mer’ vittünk 3 szállítmányt, utána fizették.”2
A közvetlenül értékesítésre szánt növénytermesztés mellett az állattartás is jelen volt a falu
megélhetésében, és a háztáji földön való termesztést is meghatározta. Ezt viszont leginkább saját
fogyasztásra termelték, vagy kis mértékben történő eladásra.
3.2 Gerjen
A tolna megyei település elhelyezkedéséből adódóan különleges helyzetbe került az 1960-as évek
végén. Az ártéri, Duna-menti falu megélhetése döntő többségében mezőgazdaságból adódott, a
településhez tartozó nagy mennyiségű (3.600 hektár) és jó minőségű termőföldnek köszönhetően.
A ’60-as évek végén azonban Pakson jelölték ki a leendő atomerőmű helyszínét, így a kb. 10 kmre lévő erőmű 1969-ben kezdődő építése majd későbbi üzemeltetése komoly munkaerő-elszívó
hatással jelentkezett a település életében. Ezáltal a mezőgazdasági munkás életmódja mellett
megjelent az ipari életmód is. Gerjen virágzó, fejlődő településsé vált: az ipari dolgozók fizetése
2
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magasan meghaladta a mezőgazdasági dolgozókét:
„az atomerőmű épült a 60-as években, tehát a férfimunkaerőt tőlünk is elvitte az
atom, mert egy stabilabb, jobb munkahelyet biztosított.”3
Az otthon, helyben mezőgazdasági munkát vállalók számára cserébe viszont a nagyüzemek
(termelőszövetkezet és állami gazdaság) biztosították a háztáji területeket, melyeken főként az
állattartás számára takarmánynövényeket termeltek. A növények értékesítése nem volt jellemző,
ellenben élt Gerjenben egy mondás: „a bőrbe adott termény mindig jövedelmezőbb.” Így tehát a
sertéshizlalás lett a legelterjedtebb kisüzemi tevékenység, melynek során az anyakocák malacait
helyben, településen belül vagy közeli piacokon eladták, a nevelt hízókat pedig a központi
Állatforgalmi Vállalat felvásárlásában értékesítették. Szinte nem volt olyan család Gerjenben, akik
ne foglalkoztak volna valamilyen mértékben otthoni állattartással. Az egyéni ambícióktól függött,
hogy mekkora mértékű plusz munkát vállaltak. A háztáji földterület nagysága ugyanis fix volt
mindenki számára, tehát a hozzáférhető takarmány mennyisége is szabályozva volt, de ezen felül
lehetőség volt még az ún. bérhizlalásra, amelynek során az Állatforgalmi Vállalat biztosította a
malac mellé a szükséges takarmányt is, és a felhizlalt súly alapján fizetett a végén az elvégzett
munkáért.
„Volt, hogy 4 anyadisznó, nekem is volt, hogy kettő, akkor volt, hogy eladtam a
malacokat, volt, hogy itthon fogtam a malacokat, és meghizlaltam, akkor volt, hogy
a malacokat adtam el, de itthon maradtak, hozták a tápot, ilyen bérhizlalás, mikor
hogyan tudta az ember intézni a sorsát.”
A 2 hízótól az 50 nevelt hízóig széles skálán mozgott az otthoni gazdaságok mérete, és ezáltal a
hozzáférhető plusz jövedelem mértéke, az egyéni vállaláson múlott, hogy ki-mennyit kíván
elvégezni.
3.3 Milota
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település az ukrán határ mellett, a Tisza partján fekszik.
Országos viszonylatban távol esik az ipari, infrastrukturális központoktól, így tehát valamelyest
mindig is magára volt utalva. Földterülete változó minőségű és viszonylag kicsi, csupán 1.500
hektár, a korábbi birtokviszonyokra az elaprózódottság a jellemző, kisbirtokos paraszti réteg
alkotta társadalmát. A termelőszövetkezet rendelkezésére álló terület is igen csekély formában
tudta a teljes lakosságot ellátni munkahellyel, így már az 1970-es években számos
melléküzemágat alakítottak a szövetkezeten belül. Így létesült fatelep, sóderkitermelés,
műanyagüzem, varroda is a településen élők munkahelyeként.
A fix munkahelyek így tehát helyben biztosítva voltak:
„Mindenki tudott dolgozni, olyan ember nem volt, aki dolgozni akart, hogy nem
tudott, mert munka mindig volt, mikor mi.”4
A kisüzemi termelésben, otthoni munkában pedig a nagyállattartás volt a jellemző: elsősorban fejős
tehén tartása és a tej eladása, illetve bikahizlalás. Ennek oka, hogy a kevés föld miatt nehézkesen
lehetett nagy mennyiségben a szemes takarmányt megtermelni (ami pl. a sertés számára szükséges
lett volna), viszont a szálas takarmányt, ami a szarvasmarha számára szükséges, könnyebben tudták
3
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beszerezni a Tisza partján, ártéri területeken, töltésen kaszálva. Milota fő profilja tehát a háztáji
gazdaságban a tejleadás és a húsmarha hizlalása volt.
„A három tehénnek a tejára több volt, mint a kettőnk fizetése. És akkor még ugye
mi is minden évben 1-2 bikát, vagy amilyet ellett, üszőt eladtunk, vót amikor kocát
tartottunk kettőt is, akkor eladtunk egy évbe 20 malacot, az is.”5
Mindezek a központi lehetőségek (a tej magas átvételi ára, marhanevelés-felvásárlás), valamint a
helyi vezetésnek köszönhető sikeres melléküzemágak biztosították az egyébként igen hátrányos
helyzetű, elhelyezkedésű település boldogulását.
3.4 Dudar
A bakonyi, Veszprém megyei település valamelyest kilóg az eddig bemutatott falvak sorából. 1947ben megnyitott a dudari szénbánya, mely a korszak országos gazdasági profiljának megfelelően, a
nehézipar központi fejlesztésével nagy arányú megélhetést biztosított, nem csupán a helyi
lakosságnak, hanem a környékbeli falvakból Dudar lakosságának háromszorosát látta el
munkahellyel. A szénbányán kívül több nagyüzem is a faluba települt, így például a Bakony Művek
elektromossági gyártósoros üzeme, csirke keltető üzem, és a Bakony Volán kihelyezett telepe.
A mezőgazdasági termelés korábban sem volt jellemző a dudariak életében: kevés és rossz
minőségű termőföld áll rendelkezésre (2.500 hektár), illetve a földek mérete is nagyon elaprózódott
birtokszerkezetet mutatott. A II. világháború előtti megélhetés fő profilja a rideg állattartás, szén-és
mészégetés, illetve a háziipar termékeinek előállítása volt. A megjelenő szénkitermelés és nehézipar
megindulása tehát kapóra jött, az egyébként nehezen működő termelőszövetkezet mellett.
A faluba betelepülők nagy aránya miatt új településkép alakult ki: létrejöttek ún. bányász- telepek,
jóformán egy kettős infrastruktúra alakult ki, többközpontúvá vált a település. [4]6 A sok helyi üzem
miatt a lakosság megélhetése stabilan biztosítva volt, az ipari életmód és magas fizetés mellett
sokaknak nem is volt szüksége plusz jövedelemszerzési módozatokra. Voltak azonban, akik
igyekeztek folytatni a korábban is megkezdett mezőgazdasági termelést (sokan családi
mentalitásukból eredően), ők voltak azok, akik ún. kétlaki életmódot folytattak, az ipari munka
mellett. A háztáji gazdaság művelése mellett lehetőség volt ún. részes munkában is mezőgazdasági
munkát vállalni (a megművelt, gondozott földért részesedést kaptak a termésből).
„De úgy, hogy vittem a 3 gyereket, az ebédet, az uram meg jött a bányábul oda
segíteni, ezen a részen vállaltunk, azt akkor szokott jönni oda.”
Ha pedig valaki otthoni gazdaságot működtetett, kertészeti termelést folytatott, a felvásárolói kör
megoldódott a helyiekből: „a bányászoknak volt pénze, aztán amit mi megtermeltünk, megvették.”
Dudarnak tehát már eleve stabil megélhetése volt a széleskörű ipari munkahelyeknek köszönhetően,
melyet igény szerint ki lehetett egészíteni plusz munkák vállalásával.
4. Összegzés
Azt mondhatjuk, hogy a szocialista korszak tudatosan irányította a falusi megélhetést a
mezőgazdaságban: ami a nagyüzemi termelésen belül nehezen, vagy nem túl hatékonyan volt
megoldható, azt úgymond kiszervezte a kisüzemi termelésbe. Ezek zömében azok a munkák voltak,
amelyek magas emberi erőráfordítást igényeltek: az egyének szabadidejükben vállalták ezeket a
feladatokat a fix bevételi lehetőség miatt, azonban a nagyüzemi termelésen belül nem biztos, hogy
5
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ugyanolyan hatékonysággal lehetett volna ezt kivitelezni. Így tudott tehát kivirágozni a falu
mezőgazdasági megélhetése, mely munkaszerkezetben mindenki jól járt: a családok a kiszámítható
megélhetésnek köszönhetően tudtak gyarapodni, és a gazdaság számára is megtermelődött a
szükséges mezőgazdasági termék.
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Absztrakt
Az operettműfaj a 19–20. század legkomplexebb zenés-táncos színházi zsánere, melynek kezdeteit
és sajátosságait a francia Jacques Offenbach teremtette meg a 1850-es években. Ezzel
párhuzamosan elkezdődött a bécsi-magyar operettirányzat kialakulása is, melyet hagyományosan
az Osztrák-Magyar Monarchia sajátos kulturális termékeként kategorizálnak a színház- és
zenetörténészek. A műfaj magyarországi változatát illetően az egyik leghangsúlyosabb a szocialista
korszak operettjátszása a 20. század második felében. Tanulmányomban a művészetszociológia
tudományterület két ágának bevonásával, a zene- és műfajszociológia felől vizsgálom a korszak
operettjátszását és operett-fogyasztását, nagy hangsúly fektetve a fővárosi színházak repertoárjára
– kifejezetten a Fővárosi Operettszínház műsorszerkezetére – és a vidéki turnék szerepére. A
zeneszociológiai értelmezésnél pedig az operett mint zene és a hallgató, a társadalom viszonyát
fejtem fel az adott korszakra levetítve, miután rögzítettem e tudományág általános fogalmait. Nem
lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy korszak alkotói a zsáner tartalmi- és dramaturgiai
megújítását tűzték ki célul, így a műfajnak, valamint a közönségének is új feladatot próbált
kijelölni. Az aktuális vezetés, a kultúrpolitikai döntések – többek között a magánszínházi szervezet
felszámolása 1949-től – erősen befolyásolták az operett-termelés alakulását és fejlődését, melynek
két főbb irányáról érdemes szólni. A szocialista realista operettirányzat szovjet mintára alakult ki
hazánkban, a megszokott szerkezet és stílus felbontásával, a funkció újraértelmezésével az
ideológia hordozójává tudott válni a közönségműfaj. A másik irány pedig a polgári nagyoperettek
rekonstrukciója, természetesen az új funkcióinak megfelelő formában. Célom, hogy a szocialista
korszak operettjátszásának több aspektusból történő értelmezése rávilágítson a magyarországi
operettjátszás 20. századi sajátos alakulására és funkcióira.
Kulcsszavak: operettjátszás Magyarországon, műfajszociológia, zeneszociológia
1. Bevezetés
A 19. század második felében – hagyományosan az operett „atyjának” Jacques Offenbachot tartják
a zene- és színháztörténészek. A műfaj keletkezéséről és a francia operett jellemzőiről, Offenbach
és kortársai munkásságáról bővebben lásd többek között: [1], [2], [3], [4], [5] – keletkezett modern
operettműfaj magyar változatát illetően talán az egyik leghangsúlyosabb a szocialista realista
operettirányzat és a szocialista operettjátszás korszaka a 20. század második felében, mely e zsáner
tartalmi- és dramaturgiai szempontú megújítását, valamint a „feladatának” újraértelmezését tűzte
ki célul. [6] „Az operettműfaj a 19–20. század szórakoztató zenés színházi zsánere, mely francia
változatának megszületése után számos nemzeti – többek között az angol, a bécsi-magyar vagy
akár a berlini irányzatok – variánsával és azok korszakaival, valamint ezek specifikum- és
funkcióváltozásával találkozhatunk. Jóllehet, hogy ezek a típusok többségében élesen eltérnek
egymástól, de legalább egy érintkezési pontot biztosan találhatunk közöttük. Ez pedig nem más,
minthogy megnézzük, hogy az operett-történet egyes szakaszaiban milyen sajátosságai vannak,
hogyan értelmezhetjük, állíthatjuk párhuzamba a politikát és ezt a műfajt. Akár a zenei síkon, akár
a szöveg szintjén történnek az elemzések, indokolt az interdiszciplináris megközelítés, hiszen csak
így kerülhetünk közelebb az operettfogalom és az operett társadalmi és akár politika jelentőségének
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megértéséhez. Tehát olyan területek bevonása, módszertanaik együttes alkalmazása szükséges,
mint a zene- és táncantropológia, a vizuális antropológia – például színházi vagy éppen
filmadaptációk kutatásánál –, a műfajszociológia, a színházszociológia, vagy akár a
zeneszociológia.” [7] Az elmúlt éveken az operettműfajt többféle módon – vizuális antropológia,
táncantropológia vagy éppen filmes adaptációk narratív elemzése – közelítettem meg, jelen esetben
pedig a zene- és a műfajszociológiai – kiindulva abból, hogy minden korszak megteremti a saját
műfajhierarchiáját [8] – megközelítést választottam, valamint a szocializmus korszakát, hiszen
ezek a szempontok segíthetik az eddigi kutatási eredményeim minél pontosabb feldolgozását is.
1.1

Miért preferálja a kultúrpolitika az operettműfajt?

Az egyik legfontosabb, amikor a korszak operettjátszásáról és a szocialista realista operett
történetéről és funkciójáról beszélünk, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy a kultúrpolitikai
döntések és az aktuálpolitikai történések miként befolyásolták az operettjátszás elsőszámú fővárosi
intézményét, a Fővárosi Operettszínházat és az operett-termelés folyamatát, a műfaj funkciójának
módosulását. Itt kell kiemelni, hogy a későbbiekben lényeges szempont az is, hogy éppen ki tölti
be az említett teátrum főigazgatói posztját. A vizsgált periódusban Gáspár Margit 1949 és 1957 –
főigazgatói tevékenysége mellett hangsúlyos a műfaj története szempontjából például az 1963-ban
publikált könyve, melyben az operett „eredetmítoszát” [9] írta meg („És a könyv műfaji
meghatározása tulajdonképpen ez lehetne: egy közönség-igény (sic!) világtörténete.” [10]) –,
Fényes Szabolcs 1957 és 1960, Szlovák László 1960 és 1976, Dr. Malonyai Dezső 1976 és 1979,
míg Keszler Pál 1979 és 1989 között irányította a kulturális intézményt. [11] Az 1949-es évről, a
Fővárosi Operettszínház 1956-ot követő válságáról, majd a 1960-as évektől egészen a
rendszerváltásig kell szólnunk olyan intézkedésekről, melyek befolyásolják a színház működését,
a műfaj alakulását. Az 1949-es magánszínházi szervezet felszámolásáról és az operettműfaj
sajátosságáról így szól Heltai Gyöngyi, aki több aspektusból is feldolgozta már a korszak
operettjátszását: „[...] a színházak 1949-es államosításával, a magánszínházi szervezet
felszámolásával e művészeti, illetve iparág, valamint közönsége »feladatát« is gyökeresen át
kívánták formálni. Eme, a pártállami diktatúra kiépülésével párhuzamosan zajló folyamat
részeként a színházi döntéshozatal csúcsán, a Népművelési Minisztérium kollégiumi értekezletein
az elnöklő Révai József miniszter vezényletével kíméletlen harcot indítottak annak érdekében, hogy
a repertoárokban a patetikus, politikai propaganda elemekkel terhelt szovjet operettek váltsák fel
a vicces, cinikus magyar operetteket, melyek dramaturgiáját a színházi ipar formálta.” [6] Vagyis
itt – lásd a fenti idézet utolsó három sorát – rögtön körvonalazódik az operett-termelés kettő, nem
is annyira egymással ellentétes modellje: (a) az operett-termelést az ipar formálta a magánszínházi
szervezetek időszakában, (b) az operett-termelés az állam kontrollálta a magánszínházi szervezet
felszámolását követően, a szocializmus korszakában. Az elsőnél is fontos megjegyeznünk, hogy a
repertoárt befolyásolta az, hogy melyik darabból készült előadás lesz siker, vagyis melyik előadás
lesz teltházas, tehát megjelenik a közönségigény kiszolgálásának az előtérbe helyezése. Az
utóbbinál pedig az elsődleges befolyásoló tényező az, hogy mire van koncesszió, ahhoz pedig
szükséges az, hogy ideológiailag megfelelő legyen, s egyben a közönség ízlésének bizonyos szintű
kiszolgálása szintén megtörténjen.
A dramaturgiai, valamint tartalmi megújítás korszaka folytatódik egyébként akkor is, amikor egy
időre megtorpan a Fővárosi Operettszínház működése, ez Fényes Szabolcs – második –
főigazgatósága alatt, az 1956-os eseményeket követő bizalmi válság, valamint vezetési válság. [12]
A zeneszerző–főigazgató bizalmatlansága az államhatalom irányába szembetűnő volt, így a
hatalom is gyanakodni kezdett: egyrészt a komponista nem lett párttag, másrészt anyagilag
független volt, hiszen a művei után kapott jogdíjak igen magasak voltak. Ezt követően
beszélhetünk 1960-tól működési válságról, melyet a Petőfi Színház és a Fővárosi Operettszínház
gazdasági összevonása idéz elő, majd pénzügyi válságról, mely csak 1968-ra oldódik meg. [12] Az
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utána következő korszakokban a főigazgatók igyekeztek alkalmazkodni az államhatalom
elvárásaihoz, ahhoz, hogy mit szükséges és mit lehet repertoáron tartani. Az operettművészet
útkeresése végül pedig ahhoz vezetett, hogy a szocializmus utolsó éveiben, majd után, éppen a
betöltött szerepei miatt, elveszítette a korábbi meghatározó szerepét, fokozatosan más zenés-táncos
műfajok vették át a helyét, valahogy úgy, ahogy a 19. század és a 20. század fordulóján az operett
átvetette a népszínmű pozícióját. Az egyik okot, amiért a kultúrpolitika alkalmasnak találja a műfaj
arra, hogy átformálják az ideológia hordozójává, egyértelműen a zsáner 20. század első felében
betöltött szerepében kell keresni, valamint az előtte meglévő különböző hatalom és színház
kapcsolatában, a következő idézet ezt a megállapítást összegzi: „[...] talán a Tanácsköztársaság
idején a művelődéspolitika hozta a legtöbb újdonságot. A legradikálisabb fordulatra a
tulajdonviszonyok megváltoztatása mellett a színház- és filmművészetben került sor. Nem lehet
véletlen. hiszen mindkét médiumnak jelentős volt a hatása. [...] A színházi előadás híre a 20. század
elején a társadalom minden rétegéhez eljutott, s befolyásolta a közvéleményt. A színházi
előadásokról beszéltek az emberek, az operettek dalait énekelték, a kabaréban szabadon
politizálhattak is. Ebből azt a téves következtetést vonták le a váltakozó politikai rendszerek
politikusai, hogy a színház alkalmas az ideológia terjesztésére.” [13] Tehát, ki lehet jelenti, hogy a
pár évtizeddel későbbi, az 1949-ben kibontakozó színházi „modell” nem új, ugyanakkor annyiban
mégis hoz újítást, hogy egy sajátos operettirányzatot alakít ki. Közönségbefolyásoló funkciót
szerettet volna az államhatalom társítani az operetthez, ami azért is tűnhetett működőképesnek,
mert népszerűsége, a társadalomban betöltött szerepe változatlan marad a 19. század utolsó
évtizedeitől kezdődően. Az új funkciója, hogy kulturális exportcikként is tudott működni, a
Fővárosi Operettszínház számos külföldi vendégjátékon vett részt a Szovjetunióban. Az operett
diplomáciában betöltött szerepe vitathatatlan, ezt a szerepet pedig a kultúrpolitikai és az aktuális
vezetés jelölte ki a műfaj számára. [6] Az operett különböző formákban elérhetővé vált, a
tömegkultúra különböző médiumain, felületein keresztül: „[...] számos rádióoperett és filmoperett
is született, amelyek természetesen szintén a korszak kötelező optimizmusát tükrözték [...] A
rendszeren televízióadások ugyan csak 1958-ban indultak meg, de már 1957-ben kísérletet tettek
televíziós operett megalkotására (Offenbach: Eljegyzés a lámpafénynél) [...].” [14] Vö. [15]
Emellett a vidéki színházi turnék szerepe is ebbe, „a széles tömegek számára elérhetővé” válásának
folyamatába kapcsolódott be. A 19. század második felétől különböző platformokon az operett be
tudta bizonyítani, hogy nem avítt műfaj, habár jelen esetben is, a szocialista realista operett
irányzatánál arról van szó, hogy a hagyományos – az addigra megszokott – bécsi-magyar vagy
magyar operettstruktúra módosul. Feltételezem, hogy ez a módosulás, vagyis az, hogy az ideológia,
az eszme kiszolgálójává válik ez a műfaj, hozzájárul ahhoz is, hogy megváltozik a zene, valamint
a műfaj és társadalom kapcsolata, ezáltal pedig az értelmezésnél, e viszonyok vizsgálatakor
rendkívül körültekintően kell eljárnunk, és nem szabad megfeledkezni egy-egy döntés, politikai
történés fontosságáról és hatásáról az operettműfajra és a magyar operettjátszás egészére.

1.2

Az öntudatos paraszt primadonnák korszaka – a szocialista realista operettről

A dramaturgia központjába a szocialista realista operettirodalomnak az osztályharc kerül – és a
leninista, sztálinista eszme –, így a karakterek motivációjában számos eltérést találunk, nyelvi
stílusa is változott a korábbi mintáktól. Az irányzat operett-történetéről fontos megjegyezni, hogy
„az első magyar szocreál operettnek az Aranycsillag tekinthető (bemutató: 1950), szövegét jórészt
Hámos György [...], zenéjét Székely Endre[...] írta.” [14], [15] „[...] Heltai Gyöngyi rámutatott,
igyekeztek felhasználni-kisajátítani a két világháború közötti »burzsoá« bulvárszínházi hagyomány
sztárjainak [...] töretlen népszerűségét.” [14] „A szocialista operettek jellemzője a régi
operetthang, a heroikus tömegdalok, valamint esetenként a kodályi útmutatást követő
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népdalfeldolgozások és folklorizáló stílus együttes alkalmazása.” [14] – tehát egyszersmind
felmerül a kérdés, hogy miként és miért alakult ki a szocialista realista operettekről kettő,
egymással ellentétes vélekedés: (1.) tudatosan szakít a bécsi-magyar (és magyar, azaz a régi)
operetthagyománnyal, (2.) felhasználja a régi operetthangot, hagyományt. Úgy vélem, hogy a kettő
között találhatjuk a „megoldást”, vagyis tudatosan próbál szakítani a berögzült hagyományokkal –
többek között a témahasználat terén, a központi karakterek felépítésénél, jellemvonásainak
kialakításakor –, ugyanakkor az operett alapvető tulajdonsága, a sablonosság miatt – dramaturgiai
sablonok alkalmazása, zenei sablonok, a felépítés hasonlóságai – kénytelenek a régi operettek
hagyományból inspirálódni, dolgozni a szerzők. A különbséget a két operettirodalmi korszak között
talán éppen ezért a karakterek identitásszerkezetében kell keresnünk. „A Boci-boci tarka matyó
lagzija ezzel szemben – szakítva a régi operetthagyománnyal – kodályi alapokon álló folklorisztikus
stílust alkalmaz” [14] (Felhívnám a figyelmet az ellentmondásra az előző idézet és e között.)
Szemere Anna a következőképpen összegzi az irányzatot: „Az operett műfaján belül is gyorsan
végbemegy az a folyamat, ami a korszak zenei életének egészében. A zenei nyelvek találkozása,
szerves egysége nem jött létre: a kommersz szórakoztató zene önálló életre kel, a népdal és a
tömegdal megmerevednek, s a maga a műfaj [...] »szocialista realista« giccsként lepleződik le. [...]
Nem a marxista világnézet, hanem egy torzult ideológia próbálta birtokába venni a polgári operett
avult formanyelvét, és ezzel együtt manipulatív hatásmechanizmusát.” [15] Borjút vágni vagy nem
vágni: az itt a kérdés. A problémát a hithű kommunista, törvénytisztelő traktorosfiú és a
hagyományokhoz ragaszkodó leány között még mindig az állítólagos borjúvágás adja, amiért a
férfi képes lemondani a házasságról: „Így hát a válaszom nem más / Velem, velem, vagy ellenem! /
Vagy válni kell, vagy légy mindenem!” [16] A fiatal szerelmespár egymásról való lemondása
ismerős lehet korábbi operettszerkezetekből, de ismételten hangsúlyoznám, hogy itt ezt nem a
szülők tiltása, a pénzügyi helyzet, a társadalmi státusz különbsége vagy „átverés” okozza.
Lelepleződik a „csalás”, Tajti Márton ártatlanságát be tudja bizonyítani. Tajti és Csuhiné
ellenségeskedése szintén megszűnik, a lagzi után Tajti belép a termelőszövetkezetbe – ezt a döntést
Csuhiné nem nézi jószemmel –, ez az elem bizonyítja, hogy a propaganda hordozója ez a történet,
a szocialista realista operett. A lakodalmat pedig megtartják a matyó hagyományok szerint.
1.3 A polgári nagyoperettek rekonstrukciója
A Csárdáskirálynő a bécsi-magyar operettirodalom sikerdarabja – az 1915-ös bécsi ősbemutatót
követően meghódította az Európai nagyvárosokat és még a tengerentúlt is különböző
darabváltozataival –, melyet számos más polgári nagyoperettel együtt – akár magyar nagyoperettet
is, például a Leányvásár (1911) című Jacobi-darabot – az államhatalom alkalmasnak tartott a
szocialista operettjátszás repertoárjába „bevenni”. Itt jegyezném meg, hogy ezt azért is léphették
meg, mert a szocialista realista operettirányzat operett-termelése, néhány darabot leszámítva,
mégiscsak erőltetettnek és idegennek hatott a bécsi-magyar és a korszakot megelőző magyar
operettnyelvvel szemben. Heltai Gyöngyi hívja fel a figyelmet arra, hogy milyen elemeket hagyott
meg a szocialista operettjátszás a Csárdáskirálynő koncepciójában. [9] A háromfelvonásos
szerkezetet meghagyták az alkotók, habár a helyszíneken és a szereplők pozíciójában számos
változást eszközöltek. A szereplők identitásszerkezetében kell szintén keresnünk az ideológiai
elemeket, habár nem könnyű ezeket azonosítani, hiszen közel sem annyira egyértelmű, mint a Bociboci tarka struktúrájában. A bécsi-magyar operettnyelv [17] megmarad, habár a Monarchia és a
nemesség bírálata a korszakváltás miatt már nem a régi funkcióját tölti be.
2. Zeneszociológia
A zeneszociológia alapjainak egyik megalkotója, Theodor W. Adorno elítélte az operett műfaját
zenei szempontból. A hagyományos zenei hangzáson és a hagyományos zenei elemeken túl minden
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más zenei formát – a népzenétől az operetten át a jazz zenéig – nem másnak, mint kereskedelmi
célú alkotásoknak tekintett. [18] Csáky Móric kiemeli, hogy Adorno főként a revüoperettekre
gondolt, miszerint „[...] az operett kedveltsége mögött ott volt az »eladhatóság« kérdése is, azaz a
zeneszerzők, szövegkönyvírók, illetve az operettek színreviteléből élők, az egész »produkciós
gépezet« anyagi érdeke. Adorno elsősorban az úgynevezett revüoperettek esetében mutatott ré az
operett-termelés és a piaci kereslet közötti összefüggésre. [...] éppen itt állapítható meg közvetlen
kapcsolat az operett sikere és a divatszakma érdekei között: annak oka, hogy az operett hirtelen
kiment a divatból, szorosan összefügg bizonyos konfekciós áruk iránti csökkenő kereslettel, aminek
viszont a társadalmi változásokhoz van köze.” [19] A zeneszociológiai kutatások a 20. századot
követően igen jelentős fejlődésen mentek keresztül, Adorno tételeit pedig számos kutató
kiindulópontnak vette [20], majd értelmezte újra a zene és a társadalom viszonyának vizsgálatát.
Kiemelném, hogy több kutatói is elavultnak tartja Adorno munkásságát, ugyanakkor jelen esetben
ebben a dolgozatban szintén kiindulópontként, „kapaszkodóként” tekintek erre, ráadásul ebben a
kontextusban még fontossá és érdekessé is válik, hiszen Adorno elutasító magatartása ezzel a
műfajjal szemben számos további kérdést generál, melyek közül most egyet szeretnék hosszabban
kifejteni: Milyen szempontokat nem vett figyelembe Adorno, amikor a zeneileg elítélte az
operettet? A teljesség igénye nélkül az alábbi szempontokat emelném ki: a zenei sokszínűség
jellemzi valamennyi operettvariánst, inspirálódva akár az operai és számos elő- és rokonműfaj –
többek között a műdalbetétetek is tartalmazható népszínmű, a daljáték, vagy akár a musical comedy
– a zenei struktúrájának hagyományából, a zenei sokszínűség magába foglalja a népszerű tánczene
alkalmazását, mely által egy-egy operett tánckészletének – nem koreográfia – kijelölése is
megtörtént –, egy-egy zenei megoldás reflektálhatott akár egy állam kulturális, zenei és/vagy
nemzeti/ nemzetiségi sokszínűségére, az aktuális hatalmi-politikai döntésekre. Amennyiben pedig
Adorno nézeteit követném, akkor a művészi tárgy széleskörű tanulmányozására is hangsúlyt
kellene fektetnem. A téma felvezetéséhez azonban elegendő a szerkezetek ismerete, nem szükséges
az adott operett-termelési időszak összes alkotása, hiszen az operett dramaturgiai és zenei
sablonokkal dolgozik. Ezzel a módszerrel célom, hogy elkerüljem a banális, egyszerűnek,
evidensnek vett kijelentéseket [21], bár esetenként szükséges rögzíteni egy-egy tényként kezelt
megállapítást, hiszen többségében azok generálják a további kérdéseket jelen dolgozat esetében is.
Ebben az esetben olyan kérdésekre kereshetnénk ez alapján a választ, hogy mi az operett mint zene.
A kutatás elsődleges tárgya mégiscsak az kell, hogy legyen, hogy az operettet a tömegkultúra
részeként, kulturális cikkeként kategorizáljuk, de mellőzve az Adorno pejoratív megjegyzését.
Valamint, hogy ebben a szórakoztató-esztétikai funkciónak jelentős szerepe van. Továbbá, hogy
ezek ismeretében szükséges vizsgálni a mindenkori hatalom, az operett és a társadalom (a
fogyasztók) viszonyát, akármelyik korszakról is legyen szó. De mindenekelőtt figyelembe kell
venni az ilyen elemzéseknél a zene társadalomtörténetét, a zene történetét is. [21] A témához
hozzátartozik az is, hogy ki milyen típusú zenehallgató. [22] Nagyvonalakban a következő
zenehallgató-típusokat határolhatunk el egymástól: (a) a szakértő hallgató, melyre a pontosan
adekvát zenehallgatás jellemző, (b) a zeneértő hallgató kategóriája, aki képes összefüggéseket
azonosítani, (c) a kulturált zenehallgató, aki főként a polgári réteghez tartozik és elutasító a
magatartása, azaz idegenedik a tömegműfajoktól, (d) az emocionális zenehallgató típusa,(e) a
resentment-hallgató kategóriája, (f) a zenét szórakozásként hallgatók csoportja, (g) a zenét nem értő
hallgató típusa. (Érdekes lehet összevetni ezeket a kategóriákat Gans 1974-ben rögzített
ízléskultúra kategóriáival: highbrow, upper-middle, lover-middle, lowbrow és a quasi-folk low.
[23], [24] Az operettek általában a középosztály ízlését igyekeztek kiszolgálni, a middlebrow
kultúra csoportjába és azok részkategóriáiba illeszthetők.) Jelen esetben pedig szinte egyértelmű,
hogy általánosságban a magatartástipológiából melyik típus található meg többségében az adott
korszak társadalmában – is –, tehát a legtöbb operettfogyasztót melyik kategóriába – akik
szórakozás miatt hallgatják a zenét – sorolhatjuk be. Ugyanakkor a kategóriák között természetesen
vannak átmenetek, el- és összemosódások is. Habár sok kutató úgy véli, hogy a Adorno kijelentései,
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melyek a populáris kultúrára és a kulturális iparra irányultak, már régen túl általánosak [24], de –
ahogy fentebb említettem – ebben az esetben kiindulópontként és összefoglalóként,
témafelvetőként ezeknél kell elkezdnünk a vizsgálódást.
Kategorizálható-e az operett könnyűzeneként? Csáky Móric éppen az operett és a komolyzene
szembeállítását emeli ki akkor, amikor az operettekkel szembeni visszautasító attitűdökről ír:
„számos zenetudós úgy gondolta, hogy nem éri meg egy olyan zenei termékkel foglalkozni, amely
– már csak tudatosan befogadásra, azaz sikerre irányuló társadalmi célkitűzése miatt is – olyan
zenei formanyelvvel rendelkezik, amelynek látszólag nem sok köze van a kortársak, például az
operaszerzők komolyzenei alkotásaiéhoz. [...] a fenntartás miatt egészen a közelmúltig nem
vizsgálták komolyan [...], ezért sorolták Lanner- vagy a Strauss-féle zenét – Schubert táncaival
ellentétben – a tiszta »könnyűzene« (tánczene), nem pedig a komolyzene (muzsika) területére.” [19]
De mit is jelent – anélkül, hogy a komolyzenével való szembeállításban az egyik kategóriát a másik
elé helyeznénk – a „könnyűzene”? Vedres Csaba a könnyűzenéhez először egy
fogalommagyarázattal közelít, de számos lexikonban nincs találhatunk szócikket hozzá, az
operettműfajt a következő kategóriába sorolhatjuk: (3.) a szórakoztató zenés színházak zenei
formáinak alcsoportja, többek között az operett műfaja. [25] A kultúrpolitika nagy hangsúlyt
fektetett az operett népszerűsítésére, pártolta az operettlibrettók, kottakivonatok megjelentetését
nyomtatott formában, a lakosság számára elérhető áron. Ezáltal olyan emberekhez is eljutott az
operettzene, akik nem feltétlenül tudtak rendszeresen kőszínházi előadásokat látogatni. A
zongorakivonatok, esetenként szövegkönyvek pedig lehetővé tették a reprodukcióját az
operettzenének, sőt akár az egész operettnek. Ez az operettfogyasztás egy másik módját alakította
ki, valamint egy másféle zenei élményt, zenei-közösségi élményt eredményezett. Egy-egy
operettdal slágerként tudott funkcionálni – már a Monarchia bécsi–magyar operett-termelésnél is
találkozhatunk ilyenekkel, például Kálmán Imre vagy Lehár Ferenc zeneszerzők alkotásainál – a
színházi téren kívül, az adott operettbeli kontextusa és szerepe nélkül tudott működni, sőt akár új
jelentéstartalmat is társíthattak egy-egy népszerű dalhoz, dalblokkhoz. A tömegkultúra termelési
logikájába és szabályaiba tökéletesen illeszkedő műfaj sajátosságait és a szórakoztató színházi
formulákat – a zenei téren is – ügyesen alkalmazzák szintén ennek a korszak operettkomponistái.
A zenei struktúrára – ahogy már fentebb említettem – jellemző a műfaji összetettség és tetten érhető
a különböző műfaji hagyományok mintázata. Mi más igazolhatná azt a feltevést, hogy az
operettzene a slágerek szintjén tudott működni, hogy könnyen interpretálható és befogadható,
valamint könnyedén felidézhető újból egy-egy operett fő dallammotívuma, de akár a zenei keretet
adó dalblokk is. Mindehhez hozzájárult azt is, hogy a mozi és a televízió – valamint, ahogy fentebb
említettem, erősen épített a hatalom a rádió szerepére, a rádió különböző műfajaira – elterjedésével
a szocialista realista stílusban készült filmoperettek erősítették az operettzenék „sikerét”. Amikor
a szocialista államhatalom és a populáris zene, többek között az operettzene műfajáról szólunk
olyan dolgokat kell figyelembe venni, melyek a műfajtörténet, valamint a műfajfunkciók változása
szempontjából relevánsak. A társadalom és az operettzene viszonya tehát erre korszakra levetítve
is többrétű: egyrészt a korábbi műfajfunkció áthagyományozódása, másrészt az „új feladatok”
keveredése egy egészen sajátos operettzene fogyasztást eredményeznek, mely ahhoz vezetett, hogy
az operett megtartotta a korábbi „vezető” pozícióját a többi zenés színházi műfajhoz képest, sőt
egyes időintervallumokban még népszerűbb volt a korábbiakhoz képest.
3. Műfajszociológia
A bevezetésben már említettem, hogy a korszakok megteremtik a saját műfajhierarchiájukat [8] –
ez pedig egyszersmind befolyásolja a kulturális javak fogyasztását: mit, hogyan, milyen
színvonalon stb. –, mely egyrészt a repertoár kialakításával lehetséges felépíteni, megalkotni,
amely egyes műfajokat vagy bizonyos színházi sémákat preferál, előnyben részesít másokkal
szemben. Éppen ezért a műfajszociológiai aspektus bemutatására azt választottam, hogy konkrét
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teátrumok különböző korszakainak vagy évadjainak műsorstruktúráját mutatom be, mely által
következtethetünk arra is, hogy a kultúrpolitika az operettműfaj szinte a „hierarchia” csúcsán
szerette volna látni, hiszen az színház műsorstruktúrájának megalkotása 1949-et követően nem
autonóm döntés, hanem felsőbb utasítás, állami irányítás következtében valósult meg. Ehhez a
fővárosi operettjátszásról hozok adatokat, valamint a vidéki operettjátszásról szólok röviden. A
kövezőkben néhány adattár összefoglalóját és a következtetéseket mutatomm be.
3.1

Fővárosi operettjátszás

Azt már többhelyen megjegyeztem, hogy „az államosított Operettszínház műsora lényegesen
különbözött a korábbi magánszínházakétól: a külföldi szerzők közül csak a szovjet béketáborbeli
szerzők didaktikus szocialista realista darabjait játszották, mindenekelőtt Dunaevszkij [...] és
Miljutyin [...] operettjeit (Szabad szék, Havasi kürt).” [14] Tehát a fővárosi operettjátszást, a
repertoár alakulását befolyásolta a kultúrpolitika által kijelölt út és cél, hogy az operett műfaja
struktúrája miatt alkalmas arra, hogy a politikai propaganda egyik eszközévé és hordozójává
váljon.
Először népszínházi adatokat vizsgáltam, hogy a 20. század elején hogyan alakul az operett aránya
az ország elsőszámú operettjátszási intézményében – 1875-től egészen 1908-ig főként a budapesti
Népszínház ad otthont az operettnek –, hiszen a későbbiekben összehasonlítom az 1949-es
időszakkal, így még komplexebben értelmezhetjük a szocializmus korának operettrepertoárját, az
operettműfaj arányát más műfajokhoz képest. Összefoglalva 1900 és 1905 között a Népszínház
126 különböző művet mutat be, melyből 46 operett és 80 egyéb műfajú mű, tehát az operett
körülbelül 36%-a repertoárnak, melyhez fontos megjegyezni, hogy a 80 egyéb műfajú mű szintén
többségében zenés és/vagy zenei betét tartalmaz, valamint az operett térhódítása – még a
Népszínházban is – egy folyamat. (A 36% többsége pedig külföldi – francia, osztrák – operettek
magyar változatai. Az összefoglalás saját, az adatokat lásd Berczeli A. Károlyné szerkesztésében
megjelent füzetben. [26])
Ha pedig a Fővárosi Operettszínház 1949 és 1954 közötti bemutatóit nézzük, akkor ebben az
időintervallumban összesen 17 bemutatót tart a kőszínház, melyből 11 operett, 6 más műfajú –
például daljáték, táncjáték – mű. Körülbelül 64%-os az aránya az operettnek, melyben túlnyomó
többségben a magyar szocialista realista operetteket találhatjuk meg. (Az összefoglalás saját.) [27]
(Előadás és nézőszámra lebontott listákat is találhatunk. [28]) Ezeket az adatokat érdemes a
későbbiekben más fővárosi színhátak műsorstruktúrájával, bemutatóival is összevetni, vagy éppen
az 1945 és 1949 közötti, tehát a magánszínházi szervezet felszámolása előtti időszakkal (Staud
Géza szerkezetében jelenik meg az adattár 1959-ben, melynek címe A budapesti színházak műsora
1945–1949.)
Ha kiemelünk egy évadot szúrópróbaszerűen, akkor szintén látszik, hogy az államhatalom erősen
befolyásolta az új bemutatókat, a műsor összetételét például az 1976-1977-es évadban is. A
Fővárosi Operettszínház 2 operettet, valamint 5 más műfajú művet mutatott be. Ebben az évadban
pedig már azt figyelhetjük meg, hogy az operettműfajt fokozatosan szorítja ki az új típusú zenés
műfaj, a musical (például Az ellopott futár vagy éppen a Kabaré.). Továbbá, ebben a színházi
évadban még az Ódry Színpadon mutattak be operettet. Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami
Operaház Erkel Színháza, a Nemzeti Színház, a Madách Színház, a Madách Színház
Kamaraszínháza, a Vígszínház, a Pesti Színház, a Thália Színház, a József Attila Színház, a
Huszonötödik Színház, a Fővárosi Operettszínház, a Radnóti Miklós Színpad, a Budapesti
Gyermekszínház, az Állami Bábszínház, a Mikroszkóp Színpad, az Ódry Színpad, Kamara Varieté
ebben az évadban összesen 90 új bemutatót tart, melyből csupán három – kettő felújítás az
Operettszínházban és egy bemutató az Ódry Színpadon – operett. [29]
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3.2

Vidéki operettjátszás

A vidéki operettjátszás ugyanazt a mintát követi, amelyet a fővárosi, annyi eltéréssel, hogy itt
megjelenik a vidéki turnék szerepe is, mely igazából a két világháború közötti bulvárszínházi
hagyományra, a sztárokra épít. A népszerűbb (jobban sikerült) magyar szocialista operetteket
átvették és színpadra adaptálták, de a polgári nagyoperettek adaptálására nagyobb arányban
találunk példát (többek között Szeged vagy éppen Békéscsaba kőszínházaiban).
Összehasonlításképpen a fenti adatokkal, kiemelve szintén egy évadot, az 1976–1977-es évadban
a vidéki színházak – Szegedi Nemzeti Színház, a Debreceni Csokonai Színház, a Miskolci Nemzeti
Színház, a Pécsi Nemzeti Színház, a Győri Kisfaludy Színház, a Szolnoki Szigligeti Színház, a
Kecskeméti Katona József Színház, a Kaposvári Csiky Gergely Színház, az Állami Déryné
Színház, a Győri Nyár – Vizi Színpad –, új bemutatói között jóval több operettbemutató szerepel,
közel tizenhárom. [30]
4. Összegzés
Írásomban a magyar szocialista realista operettirányzat és a szocializmus operettjátszásának,
operett-termelésének zene- és műfajszociológiai aspektusaira igyekeztem felhívni a figyelmet.
Látszik, hogy az operett különböző kultúrpolitikai döntések következtében képes volt megtartani
közönségműfaj pozícióját a vizsgált időintervallumban is, habár a korábbi státusza és a funkciója
jelentősen átformálódott a bécsi-magyar operettjátszás időszakához, az Osztrák-Magyar
Monarchiában betöltött kulturális szerepéhez képest. Olyan területekre tértem ki – többek között
az operett és az államhatalom kapcsolatára –, melyek egytől egyig hozzájárultak a zenés-táncos
zsáner további térhódításához, majd fenntartották a népszerűségét. Mindemellett próbáltam
bemutatni azokat a szempontokat és elemeket, melyek mentén különbséget tehetünk az említett
operett-történeti korszakok és az azokon belüli irányzatok, stílusok között. A közönség
kultúrafogyasztási szokásának átalakulásához is „alkalmazkodik” a műfaj, pontosabban a készítői,
hiszen a rádióoperett és a filmoperett és a színházi közvetítések kiegészítik, majd egy idő után talán
már pótolják is a színházi operett-fogyasztást. A szórakoztató-esztétikai funkció a vizsgált
irányzatra és korszakra levetítve más funkciókkal párosul, az ideológia lenyomatává, a politikai
propaganda hordozójává válik a népszerű műfaj, de sikeressége töretlen, sőt egyes előadássorozatok – például Szinetár Miklós 1963-as A Csárdáskirálynő rendezése – a mai néző számára
szinte felfoghatatlan, elképesztő szériákat éltek meg. Ez az irány sikeresebbnek bizonyult a
kifejezetten szocialista realista operett-darabokkal szemben, mely szintén azt igazolja, hogy nem
tudott megszilárdulni az új operettjátszás mintázata, a régi, azaz a bécsi-magyar operetthagyomány
új funkciókkal és módosulással, de lényegében a második „aranykorát” élte a 20. század második
felében. A társadalom és a műfaj viszonyát pedig egyértelműen a fővárosi színházak repertoárjának
kialakítása formálta, így a néhány adat összeírásával és felvázolásával a zsáner repertoárban
betöltött státuszának a változását próbáltam szemléltetni.
A társadalom és az operett mint zene, valamint az operettműfaj együttes vizsgálatát a későbbiekben
mindenképpen indokoltnak tartom antropológiai munkák bevonásával is bővíteni, valamint
párhuzamba állítani más műfajok történetével, többek között a 20. századi operafogyasztással és
operatermeléssel.
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MŰFAJI HAGYOMÁNYOK AZ ARANY MEG AZ ASSZONY
CÍMŰ VÍGOPERA SZERKEZETÉBEN
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Absztrakt
A 20. századi magyar vígoperák struktúrájára jellemző a műfaji összetettség, megtalálható bennük
a különböző elő- és rokonműfajok szerkezetének hagyománya, mintázata. Esetpéldám – Krúdy
Gyula Az arany meg az asszony című művéből készült Kenessey Jenő komponista által átformált,
azonos című vígoperája, melyet először 1943-ban mutattak be – is abba a kutatási projektbe
illeszkedik, ahol a művek librettójának struktúrájában keresem a népszínműi elemeket, valamint
az operettszerkezet mintázatát. Éppen ezért narratológiai szempontok, a témahasználat, a főbb
karaktertípusok, a dalblokkok és funkcióik elemzése kerül előtérbe. Mindeközben amellett érvelek,
hogy ezeknél a műfajoknál – a népszínműnél, a magyar operettnél és a magyar vígoperánál is –
hibridekről beszélhetünk, a zsánerek el- és összemosódását figyelhetjük meg. Továbbá, hogy már
rég nem beszélhetünk fejlődés- és hanyatlástörténetről az említett műfajok esetében, sőt az opera
és operett, népszínmű a vizsgált időintervallumban a middlebrow kultúra részeként
értelmezhetőek. Így az elitkultúra és a tömegkultúra fogyasztás- és minőségbeli különbséget is
feltételező ellentétpárját, éppen a hibridizáció és a különböző hagyományok megjelenése miatt a
már említett middlebrow kategóriájára szükséges változtatni. Az arany meg az asszony elemzése
az alábbi szempontok mentén történik: (1) a szüzsé bemutatása és a történetben fellelhető sablonok
lejegyzése, (2) a főbb szerepkörök és a szereplők funkcióinak feltérképezése, (3) a karakterekhez
tartozó dalblokkok szövegének vizsgálata, (4) a „zenei struktúra” – kerülve a zenetudományi
elemzést, a vígopera szerkezetét ismertető operettfüzetek kategóriáinak ismertetése – lejegyzése,
(5) a nemzeti sztereotípiák megjelenésének vizsgálata. Várhatóan körvonalazódik, hogy milyen
népszínműi és operettszerkezeti elemeket azonosíthatunk ebben az alkotásban, így az esetpélda a
műfaji hibridizáció problémáját is jól szemlélteti.
Kulcsszavak: 20. századi magyar vígopera, middlebrow kultúra, műfaji hibridizáció,
operettszerkezet, népszínműi elemek
1. Bevezetés
A jelenlegi tanulmány abba a kutatási projektbe illeszkedik, melynek keretein belül a 20. századi
magyar vígoperák műfaji hibridizációját több esetpéldán, a Farsangi lakodalom, A tenor és A bűvös
szekrény című alkotásokon, keresztül vizsgálom. Elsőként szólok a magyar népszínmű, a magyar
operett és a vígopera műfaji határainak el- és összemosódásáról, továbbá kijelölöm, majd érvelek
a middlebrow terminus használata mellett. Ezután bemutatom a módszertanomat, majd Az arany
meg az asszony című vígopera szerkezetének elemzésére teszek kísérletet.
1.1 Műfaji határok el- és összemosódása: magyar népszínmű, operett és vígopera
Általánosságban a színház- és zenetörténészek ellentétpárként szólnak az operettről az az opera
műfajáról. Ugyanakkor ezek a vígoperák számos elő- és rokonműfaj, többek között a vígoperák és
a magyar népszínművek műfaji hagyományaival operálnak, éppen ezért a műfaji határok el- és
összemosódnak ezen három színpadi műfaj tekintetében. Keletkezésük ideje és helye, valamint
eredetük is eltérő, de mégis egymás „aktoraiként” működnek Pest-Buda, majd Budapest zenés
produkciókra specializálódott kőszínházaiban. Népszerűségük vitathatatlan, s láthatjuk azt is, hogy
a vizsgált műfajoknál ugyanaz a folyamat játszódik le: létrejön egy műfaj, ami a keletkezés helyén,
az adott pillanatban a zenés színház uralkodó műfajává válik; a színi direktorok a sikerdarabokat
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hazai színpadokra adaptálják vagy megszületik rögtön egy önálló és új műfaj, mely az elő- és a
rokonműfajok hagyományából építkezik; a külföldi mintarendszer használata elavul és ezzel
párhuzamosan kialakul az adott zsáner magyar változata. Ahogy említettem, a tanulmányaim során
számtalanszor állítottam szembe a népszínművet és az operettet, valamint az operát és operettet.
Az első tekintetében kevés átfogó munkát találunk, ha mégis, akkor általában a zene szerepével és
a zene funkciójának átalakulásával magyarázzák, hogy mindenképpen szükséges meghúzni a
műfaji határt. A magyar népszínmű zenei kialakulásának feltérképezése nem feladatom, de Tóth
Dénes 1930-ban megjelent jegyzetében egészen a 18. századtól kezdve vázolja fel a népszínműzene történetét és amellett érvel, hogy az egységes zenekultúra előtte nincs jelen: „a XVIII. század
második fele meghozta a magyar szellemi élet megújhodását, kultúránknak és a rinascimentoja
zenei téren azonban csak a nascimentot jelentette. Itt nem újrakezdésről, az elejtett fonál
újrafelvételéről. [...] Történelmünk folyamán ilyen átfogó erejű, erőket egyesítő zenei életet nem
találunk [...].” [1]
Az opera és az operett műfajok tekintetében a zene- és színháztudománnyal foglalkozó
szakemberek általi szembeállítás a domináns a mai napig – operett-történettel foglalkozó
munkáimban a legegyszerűbb csoportosítást, a Crittenden-féle táblázatot használom, mely jelen
esetben is jól szemlélteti a hasonlóságot és a különbséget közöttük –, de éppen ez a differenciálás
segít abban is, hogy hipotézisem a későbbiekben bizonyítást nyerjen, merthogy az e táblázatban
felsorolt adatok túlságosan leegyszerűsítettek, habár később Crittenden is kitér Offenbach
feltűnésére és a színházi minták átvételére a bécsi operettekben. Crittenden azt mondja, hogy az
operettek lokálisan népszerűek, míg az operák nemzetközileg is sikeresek tudnak lenni. [2] Ha az
operett-történeti korszakokra gondolunk, vagy akár az Osztrák–Magyar Monarchia
operettjátszásának kezdetére, akkor rögtön kitűnik, hogy az operettek mégiscsak tudnak
nemzetközileg sikeresek és népszerűek lenni, hiszen francia művek adaptációival találkozunk
először Bécs és Pest-Buda színpadjain. [3] Crittenden a legnagyobb különbséget abban látja, hogy
másféle „státuszú” kőszínházakban játsszák e két műfajt: az operettet messze a politikai
centrumtól, míg az opera kezdetben a főúri udvarokhoz, a politikai hatalom centrumához kötődik.
Habár kezdetben tényleg meghúzható ez a határ, idővel – a hatalmi rendszerek átalakulásával – ez
már tényleg nem helytálló. Populáris zene és művészi zene, egyszerű melódia és komplexitáson,
valamint harmónián alapuló zeneiség a következő szembeállítási pont, mely szintén problematikus,
ha éppen ez a feltevésünk, hogy mindkét műfaj lényegében – legalábbis a 20. századi magyar
nyelvterületen – a középrétegnek szól, a középréteg kulturális terméke. További szembeállítási
pontok felsorolás szintjén: miből táplálkozik a cselekmény, az előadónak vagy a szerzőnek melyik
ad nagyobb alkotási szabadságot, széles tömegek számára elérhető, vagy csak egy bizonyos réteg
a befogadóbázis, melyikben milyen női szerepek a dominánsok. [2] Témafelhasználást tekintve
pedig meríthetnek legendákból, mítoszokból, de lehet alapjuk történelmi tény is.
A népszínmű-szerkezet szintén a középréteg ízlését kiszolgáló műfajok logikájába illeszkedik –
elég, ha az utolsó gondolatot vezetjük tovább –, témahasználatát tekintve szintén változatos,
akárcsak a fentebb említett két zsáner. A népszínművek besorolása a következőképpen történhet:
idilli népszínmű, problémát tárgyaló népszínmű (társadalmi osztályok szembeállítása, a bukott nő
problémája), történelmi népszínmű, etnográfiai népszínmű. [4] (Cseh Gizella a népszínművek
fejlődés- és hanyatlástörténeről ír és hasonló tipográfiát használ [5]) Az esetpéldánál láthatjuk
majd, hogy a műfaji kategória sok esetben problémássá válik éppen a dramaturgiai sablonok, a
cselekménybeli hasonlóságok miatt. Sőt, a karakterek és funkcióik többségében megegyeznek, így
a nőközpontúság kérdésköre is fontossá válik a szerepkör-vizsgálatok közben. A színház mint
kulturális intézmény kezdetektől fogva nemcsak a szórakoztatás szerepét hivatott felvállalni,
hanem – nem minden esetben – igyekszik egy társadalmi- és politikai diskurzus színterévé
átalakulni és/vagy jól reprezentálni az aktuális társadalmi- és politikai történéseket. (Csáky Móric
használja az operettekre „az adott kor lenyomatai” kifejezést. [6]) Így a témahasználat, a férfi-női
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viszonyok és dinamika, valamint a szerepkörök funkcióinak felfejtése ebből a nézőpontból is
rendkívül fontosak az elemzések során.
1.2 Elitkultúra versus tömegkultúra, hibridizáció és a middlebrow kultúra
Lyotard A posztmodern állapot című tanulmányában az elbeszélések válságáról értekezik, de előtte
rögzíti, hogy a posztmodern fogalma „a kultúra helyzetét jelöli azon átalakulások után, melyekkel
a 19. század vége óta a tudomány, az irodalom és a művészetek játékszabályainál találkozunk” [7],
majd kiegészíti gondolatait azzal, hogy e korszakot „végsőkig leegyszerűsítve [...] a nagy
elbeszélésekkel szembeni bizalmatlanságként határozom meg”. [7] Továbbá, hogy már rég nem
lehet fejlődés- és hanyatlástörténetekben beszélni a világ dolgairól. E nagyon nagyívű megállapítás
kicsiben az általunk végzett problémára is igaz: az a megállapítás, hogy az egyik műfaj hanyatlása
együtt jár egy, a hanyatló műfaj eszköztárát és funkcióit tartalmazó, másik műfaj felemelkedésével,
már önmagában nem elég árnyalt megfogalmazás. Nem lehet jelen esetben sem – a magyar
népszínmű, a magyar (víg)opera és a magyar operett zsánereknél – fejlődés- és/vagy
hanyatlástörténetként leírni a műfajok alakulását, hiszen egymás mellett léteznek, illetve sokféle
műfajfunkció létezik egyidőben. Amit a teoretikusok – többek között Ethan Mordden (zenés
színházi műfajok) [8], Richard Traubner (különböző nemzeti operettek) [9], Ember Ernő (magyar
népszínmű) [4], [10] és Németh Amadé (magyar opera) [11], [12] – fejlődéseként és
tönkremeneteleként – evolúcióként – határoznak meg, éppen a műfajok hibridizációja és a sokféle
funkció egyszerre létezése miatt kérdőjelezhető meg. Továbbá azt is be kell látnunk, hogy nem új
formulák, nem új elbeszélések ezek a műfajvariánsok sem. Ezekben – és főként az általam vizsgált
műfajoknál – a közösségben/közönségben az „alaptudás” már létezik, csak újratermelődik, sőt
feltételezésem, hogy e variánsok létrejövésekor történik meg a hibridizáció.
Gazdasági szempontokat sem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor éppen az elitkultúra és a
tömegkultúra örökérvényűnek tűnő ellentétpárját igyekszünk cáfolni. A népszínművel
kapcsolatban – ahogy fentebb említettem – egyértelmű, hogy a népnek és a népről szóló műfaj, s
most nem elsődleges a nép fogalmának és változatainak definiálása. A magyar népszínmű
kialakulásában közrejátszik az is, hogy az 1837-ben megnyíló, később a Nemzeti Színház nevet
viselő teátrumnak meg kell teremteni a közönségbázisát (a gazdasági logikát követik), Ember Ernő
A magyar népszínmű története című munkájában olvashatunk: „[...] 1837. augusztus 22-én
megnyílt az állandó pesti magyar színház (a későbbi Nemzeti Színház), s ezzel a nemzeti öntudat
olyan megerősödése járt együtt, hogy szinte lehetetlenné vált a közönségnek a népies tárgyak iránt
való érdeklődését idegentől importált paródiákkal kielégíteni. Most már csak arra volt szükség,
hogy a nép, mivel a magyar paraszt nem szeret komédiázni, a bohózati keretből komolyabb miliőbe
helyeztessék s megszületett a népszínmű, mint önálló műfaj.” [4] Majd folytatja, hogy ez Szigligeti
Ede érdeme, s hozzáteszi, hogy „a magyar színpadnak tehát olyan darabokra volt a legnagyobb
szüksége, melyek a magyar közönséget a magyar színházba vonzzák [...]”. [4] Helytálló tehát az a
következtetés, miszerint a magyar népszínművek a populáris kultúra termékei, a közönségigény
termeli ki az újabb és újabb, sablonnal operáló alkotásokat. Lényegében a többi műfajban alkotók
is a jól működő „termelési logikát” használják ki, cél a középréteg ízlésének a kiszolgálása.
Természetesen ennek pedig előfeltétele a zenés és/vagy a zenei betétekkel operáló színpadokon is
egy sztrenderd, másszóval „stílus” kialakítása, mely a legtöbb emberre hatással tud lenni.
Az operett esetében szintén egyértelmű lehet, számtalanszor használják operett-kutatók – sokszor
pejoratív értelemben –, a „futószalagon termelt” kifejezést, mely a tömegtermelésre, a
közönségigény kiszolgálására, és a nem feltétlenül egyedi és minőségi darabokra tesz utalást.
(Heltai Gyöngyi utal így az 1900-as évek elején, majd a két világháború között készült magyar
operettekre.) Pedig, ha figyelembe vesszük az előbbi kulturális logikát, akkor rájöhetünk, hogy az
operett-készítők a népszínmű-készítés elemeit használják fel, majd gondolják tovább. Nincs ez
máshogy a magyar vígoperák esetében sem, ahol pedig a magyar opera és a berögzült mintázatok
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kialakulása után több évtized múlva találja meg a valódi szerepét, formáját és stílusát. Ez a forma
és funkciói azonban nem új és korántsem egyedi, a népszínmű hanyatlását követően tör elő – kérdés
az is, hogy továbbgondolása-e a magyar népszínműnek vagy „pótlóműfajról” beszélünk-e –,
miközben a magyar operett – habár Trianon után vagyunk –, megtalálja újra a helyét. Az sem
mellőzhető tény, hogy a két világháború közti, majd a második világháborút követő időszakban a
magyar operett folyamatosan képes a megújulásra, s a magyar vígopera pedig a vetélytársa tud
lenni. Hiszen, ha egy vagy több zenés színházi intézmény az operett-termelés és operettjátszás
aktoraként működik, akkor a szintén zenés produkciókat bemutató teátrumok – többek között az
Operaház – rákényszerülnek arra, hogy újragondolják a repertoárjukat. Jelen esetben az
operajátszás elsőszámú intézménye rövid ideig a magyar nyelven játszott operára, azaz a magyar
vígoperára fókuszál – habár tudjuk, hogy számos idegennyelvű operát játszanak fordításban,
magyar nyelven a 19. és 20. századi magyar társulatok, majd kőszínházak. Így nem jelent gondot
a fordítások minősége, „magyartalansága”, mely az Operaház megnyílása (1884) előtt és után is
visszatérő probléma a magyarországi operajátszásban.
Ezen a ponton szükséges visszatérnem, az utalás szintjén már megemlített middlebrow kultúrára és
annak fogalmára. A middlebrow kategóriát Joan Shelley Rubin különböző (kulturális) iparágakon
– például könyvipar és a kereskedelmi rádió kapcsolata –, és cikkeken keresztül – például az
amerikai VOGUE – mutatja be, hogy miként is kell elképzelni, milyen „tulajdonsággal” bírnak a
highbrow és a lowbrow közötti kulturális termékek. Legáltalánosabban megfogalmazva, e kultúra
része a nem elitizált és nem is az alsó rétegek kultúrája – valamint kultúrafogyasztása –, de
ugyanakkor tartalmazza a high- és lowbrow elemeit is. [13] Ezen belül elhelyezhetjük a midcult
fogalmát, amire szintén igaz, hogy a highcult és a lowcult, azaz az elitkultúra és az „alacsony”,
vagyis a tömegkultúra hagyományaiból, elemeiből épül fel, pontosabban felosztja azt. A zenés
(szórakoztató) színházi műfajok pedig a kezdetektől – most tekintsünk el a különböző elitizálódási
szándékot feltételező műfajvariánsoktól és művészeti irányzatoktól –, többségében a midclass,
azaz a középréteg ízlését szolgálják ki. Különösen igaz ez, ha a middbrow, midcult és midclass
kategóriákat párhuzamba állítjuk azzal, hogy a magyar népszínmű, a magyar operett és a magyar
vígoperák melyik réteg ízlésvilágát igyekszenek kiszolgálni, s hogy struktúrájuk hogyan építkezik
a „magas” és „alacsony” kultúra elemeiből.
2. Módszertan
Az elemzések az alábbi pontok mentén történnek: (1) a szüzsé bemutatása és a történetben
fellelhető sablonok lejegyzése, (2) a főbb szerepkörök és a szereplők funkcióinak feltérképezése,
(3) a karakterekhez tartozó dalblokkok vizsgálata (szöveg), (4) a „zenei struktúra” lejegyzése, (5)
a nemzeti sztereotípiák megjelenésének vizsgálata.
Az egyes pontra a szüzsé kifejezést fogom használni a továbbiakban, melynek rögzítése több okból
is indokolt, legalábbis a forrásanyagok esetében, hiszen így a dramaturgiai sablon használatát
könnyebb bizonyítani, ha nem történetrészeket ragadunk ki, hanem az egész cselekményt próbáljuk
kategorizálni. A főbb szerepkörök és a karakterek funkcióinak lejegyzése szintén a mintázatok
alkalmazásának a bemutatására szolgál. Látjuk majd azt is, hogy mennyire kötöttek vagy épp nem
a női- és férfikarakterek, megtaláljuk-e ugyanazon szerepköröket a vígoperák esetében, melyeket
például az operett-szerkezet vagy éppen a népszínmű-jelleg elvár. A zenei struktúra lejegyzése –
anélkül, hogy a zenetudomány területét érinteném – alatt azokat az elemeket megkeresését értem,
ami alapján felcímkézzük ezeket az operákat, például: „magyaros”, „németes”, „operettszerű”,
„népdalszerű”. A nemzeti sztereotípiák megjelenítése abból a szempontból is érdekes, hogy
megnézzük, milyen a populáris tudás arról, hogy melyik nemzetet vagy népcsoportot milyen
tulajdonságok felnagyításával jelenítik meg az alkotók. Hunyady György a nemzeti karakterekről
szóló tanulmányában a sztereotípiákat – a népszínművekben megjelenő nemzeti sztereotípiákról,
valamint a művekhez kapcsolódó kulturális jelenségekről írt Gráfik Imre [14] – a következőképpen
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definiálja az információfeldolgozási paradigmát követően: „[...] megfosztja [...] magát a
sztereotipfogalmat korábbi pejoratív jellegétől, nem állítja, hogy szükségképpen van
valóságmagva, de kifejezetten megengedi ezt a lehetőséget, hiszen valamilyen módon ebből fakad
– ha van – a kategorizáció-sztereotipizálás gyakorlat funkciója és haszna”. [15] Az ezen pontok
mentén történő elemzés pedig segíthet abban, hogy kiderüljön, hogy melyik konkrét elő- és
rokonműfajú művek mintázata található meg az általam kiválasztott vígoperában.
3. Az arany meg az asszony librettójának elemzése
Krúdy Gyula Az arany meg az asszony írását használja fel Kenessey Jenő komponista. („Nem is
nagyon lehetett tudni róla mindaddig amíg Nádasdy Kálmán, az Operaház hírneves rendezője föl
nem hívta reá egy harmincas évei közepén járó zeneszerző, Kenessey Jenő figyelmét, arra biztatva,
hogy írjon operát az egyfelvonásos darabból.” [16]) Az opera alapjául szolgáló mű először a
Századok Legendái című folyóiratban jelenik meg 1913-ban, majd a Színházi Életben 1918-ban.
[16]
A darab szüzséjét és a szereplőket rögzítem a (1) struktúrában fellelhető sablonok, valamint a (2)
szereplők és funkciójuk meghatározásához. A történet a 15. században játszódik Lőcsén, az
egyfelvonáson belül több képre osztható a darab. (A blokkokat lásd a 3. elemzési pontnál.) A főbb
szereplők: Wolfgang, lőcsei polgár (a férj), Anna, a feleség, Rotaridesz, a zsoldoskapitány (a
csábító szerepében), Hinkó, Wolfgangék szolgája, két színész, valamint az őrség parancsnoka (és
a hozzá tartozó őrség – mellékszereplők). [17] Az első helyszín a lőcsei polgár szobája – „az egyik
oldalon lépcső, amely az emeleti szobába vezet, a sarokban tűzhely” [17] – Anna és Wolfgang
alváshoz készülnek, majd Hinkó szól nekik, hogy valaki a kapuban van, beengedik a kapitányt, aki
a királyra hivatkozik, miszerint neki joga van belépni a portára. A kapitány lenézi a férjet, asszonyát
pedig meg szeretné szöktetni. Két színész érkezik, akik szintén bebocsátást és szállást kérnek, aztán
elkezdik meséjüket, melyet Wolfgang szakít meg azzal, hogy bevallja, aranyat készített a
tűzhelyen. A kapitányt megszédíti az aranypénz látványa, a gazdagság lehetősége. Anna könyörög
neki, hogy ne higgyen urának: „ne higgy vén uramnak, / Őrült rajongók éjféli baglya ő / A
titokzatosság éjszakájában” [17], de a kapitány az aranyt választja az asszony helyett: „arany, én
álmom/ Boldogságom, szerelmem! [...] Érzem jól/ Hogy boldogságot csak te adsz nékem!” [17] (A
kapitány az összes aranyt eltette.) Anna csalódottságát tetézi az is, hogy a királyi őrség felismeri a
hamis aranyt, Wolfgangnak hisz az őrségparancsnok, elvezetik a kapitányt, majd a házaspár
nyugovóra tér, ez adja a mű keretes szerkezetét. Az első képben beszélik, hogy másnap templomba
kellene menni, majd jó éjszakát kívánnak egymásnak, mielőtt a váratlan vendég megérkezik.
Az utolsó képben pedig ismételten feltűnik ugyanez a motívum: „holnap gyónunk / Vasárnap
áldozunk / A szent pap kezéből. / Jó éjszakát Anna,/ Jó éjt...” [17] – szól Wolfgang.
(a) A csábítás eleme: az idősebb, stabil anyagi helyzetben lévő férj fiatalabb felesége nem a
társadalmi elvárásoknak megfelelően viselkedik más férfiak jelenlétében. Anna, valamint
Wolfgang és a zsoldoskapitány háromszöge ez, ahol Anna éppen annyira a csábító, mint amennyire
az elcsábított fél, hiszen nem ellenkezik. „[...] Az ajtódat tartsd nyitva! [...] Ugye, eljössz velem, /
Szépséges Anna?” [17] (Előtte ölelkeznek.) – próbálja meggyőzni a kapitány Annát, hogy szökjön
meg vele, majd egy csókjukat meglátja a férj. Az asszony kegyeiért versengő férfiak, hiába itt az
egyik már a házastársa, sokszor adja operettstruktúra alapjait. Gondolhatunk arra, amikor az első
hölgyet a bonviván és a táncoskomikus szereplők is meg szeretnék hódítani, a végén azonban
természetesen a bonviván fog győzedelmeskedni, közben pedig a szubrett karakter és a szerelmi
játszmában alul maradt férfi is egymásra talál.
(b) A polgár mindenáron megvédi a házát és asszonyát. A fő férfikarakter azt mutatja be, hogy a
férfi – ebben a korban – birtokolja a feleségét (Az első képben mondja Wolfgang feleségének:
„birtokom vagy, Anna/ Két karomban rabja, / El nem szakít tőlem, / Csak a halál!” [17]), kis ésszel
és furfanggal pedig ráveszi a hiszékeny kapitányt, hogy ő tényleg tud aranyat készíteni. Jól ismeri
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a környezetét, az embereket és a szokásaikat – népszínműi elemként kategorizálom e részt –
egyaránt: „a polgár megvédi a házát, / Oly módon, amint tudja. / Én kereskedő voltam, / Tehát
mindenhez értek. / Meg kell ismerni a vevőket, / Az embereket.” (Az utolsó képben.) [17]
(2)A szerepkörök terén: (a) Anna karakterében a primadonna archetípus tulajdonságait fedezhetjük
fel, kegyeiért két férfi is verseng (Wolfgang és a kapitány), fiatal és rendkívül tudatos asszony, aki
végül engedne a pillanatnyi fellángolásnak. Múltjáról nem sokat tudunk, de amikor a hitről társalog
urával, megjegyzi, hogy „istenem, én még oly tudatlan vagyok.” [17] (b) A férj egyértelműen a
bonviván attitűdjével rendelkezik, ugyanakkor Wolfgang karakterét az istenfélő, 15. századi
vagyonos ember tulajdonságaival ötvözik a darabban.
(c) A kapitány karakterét, ha a másik két szereplőhöz képest kellene meghatározni, akkor
táncoskomikusként lehetne kategorizálni, de jelen esetben a két szerepkör (bonviván és
táncoskomikus) keveredéséről kell szólnunk, mely közel sem olyan könnyed és önfeledt, mint egy
operettben, hiszen egyértelműen rosszindulatú.
(3) Az egyfelvonást körülbelül tíz képre oszthatjuk, ez alapján tudjuk a blokkokat rögzíteni, hiszen
az eredetileg nincsenek megjelölve a librettóban ezek a határok: (1. kép) Anna és Wolfgang
hálószobai beszélgetése, melyből megtudhatjuk a kettőjük viszonyát és a két karakter jelleme is
körvonalazódik, (2. kép) a kapitány érkezése – szereplők: Anna és Wolfgang –, mely a bonyodalom
okozója, (3. kép) Anna és a kapitány közeledése – miután az asszony visszalopódzik a szobába –,
(4. kép) Wolfgang és a kapitány vitája – Anna és Hinkó is a színen van –, (5. kép) a kapitány
elcsábítja Annát, (6. kép) Wolfgang leleplezi a kapitányt és feleségét, (7. kép) megérkeznek a
színészek, előadják meséjüket, (8. kép) Wolfgang elmeséli, hogy aranyat főzött, az átverés jelenete,
a kapitány az aranyat választja az asszony helyett, (9. kép) az őrség elfogja a kapitányt, (10. kép)
Anna és Wolfgang hálószobai beszélgetése (visszatérő motívum). Keretes szerkezet jellemezi,
nyelvezete egyszerű, stílusából nem egyértelmű, hogy a 15. században játszódik a történet.
(4) „Az operának is csekély a szakirodalma” [16] – utal Bárdos László arra, hogy a magyar
operakutatás nem koncentrál e mű és színházi vagy akár filmes adaptációjának (1981)
értelmezésére – megjegyezném, hogy az opera alapjaként szolgáló színműnek is kevés a
szakirodalma –, majd folytatja gondolatát a zenei megoldások jellemzésével: „egyöntetű a
vélemény, hogy kitűnő mesterségbeli tudással megalkotott darab, amely tartózkodik a modern zene
formanyelvi újításaitól, de korántsem süpped maradi, akadémikus epigonizmusba. [...]Leleményes
eklekticizmus jellemzi: későromantikus,«szecessziós», kodályi és a fiatal Bartókra utaló
mozzanatok mellett elsősorban «latinosságát», főképp az újabb francia zene hatását szokás
kiemelni” [16] – tehát ebből arra következtethetünk, hogy zeneileg szintén hibrid e mű,
megjegyzem, hogy ez a zeneileg rétegzett és igen változatos, habár keretekkel és visszatérő
részekkel dolgozó szerkezet inkább az operettstruktúrára emlékeztet, gondoljunk csak a
legkülönbözőbb tánczenei megoldásokra. Vajkai Aurél is a dallamvilág sokszínűségét emeli ki:
„helyesen érezte meg Kenessey Krúdynak ezt a szivárványt bámuló tekintetét. Krúdy melankolikus,
szép mondatainak megfelelőleg nagyon szépen megfestett zenei képeket, szomorkás mondatokat
találunk Kenessey muzsikájában. Ötletes zenei gondolatai vannak, [...] a képek elevenen
változnak.” [18] De nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy nem a modern zenei
hagyományokból inspirálódik – mint tudjuk, az operett a divatos, populárisabb zenei motívumokat
felhasználhatja –, valamint azt, hogy az egyfelvonásos szerkezet nem ad arra lehetőséget, hogy
zeneileg úgy tudjon építkezni, mint a kétfelvonásos vagy háromfelvonásos darabok. Ugyanakkor
az egyfelvonáson belül is meg tudja teremteni azokat az egységeket és blokkokat, melyek
alkalmassá teszik arra, hogy a vígopera műfajába besorolt alkotást az operettműfaj felől is
értelmezzük.
(5) A nemzeti és népi sztereotípiák közül két elemet kell kiemelnünk: a színészek produkcióját és
Wolfgang „aranyfőzését”. (a) A két színész A két olajárus és a szamár meséjét játssza el a
lőcseieknek, mely a korabeli vásári mulatságok és vándorszínészi technikák, valamint egyszerű
szüzséjű művekre korlátozódik. Ez a jelenet igyekszik érzékeltetni azt, hogy ezekekel az
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előadásokkal kiszolgálták a társadalom egészét, mely feltevésemet a szövegben a színészek meg is
erősítik: „A színjáték címe, / Melyet az uraságoknak bemutatunk: /A két olajárus és a szamár.
/Ebben a játékban minden benne foglaltatik, / Amely a nemességet s a póri népet mulattatja. /
Először is van benne szerelmeskedés, / De azért nem kell mindjárt kolerára gondolni!” [17] (A
második színész sorai.)
A szenzáción alapuló, bravúros, de mégis egyszerű történet felvezetője szintén hagyományos
módon történik: „Nagyérdemű uraságok,/ Nemesek és katonák,/ Pórok, asszonyságok,/ La, la, la,
la,/ Kisasszonyok, vitéz urak,/ Akik most jöttek a harcból,/ És nem költötték még el zsoldjaikat;/
Kolduló barátok, /Ha zsákjuk megtelt,/ La, la, la, la, la,/ Vásári írnokok,/ Ha nem kell most írnotok;/
Ökrök tisztelt hajcsárjai,/ Lovak derék kupecei, / És te jövendőmondó, ott a sarokban,/ La, la, la,/
Ti lesztek tanúim;/ Hogy Harlequin herceget/ Senki sem győzheti le,/ Sem póznamászásban,
kardvívásban,/ Sem futásban, sem csalásban,/ Sem a dalban, sem a táncban,/ Sem a nemes
uraságok mulattatásában.” [17] (Az első színész sorai.)
Ezután a szereplőket mutatják be, melyek jól körülhatárolható archetípusok, például a megcsalt
vőlegény – utalás Wolfgangra – vagy éppen a hűtlen asszony – utalás Annára – szerepe. E színészek
előadása pontos képet fest a módosabb és a szegényebb rétegek szórakozási és történet-fogyasztási
szokásairól az adott században, mely történetek a mindennapi élet felnagyított, a humor és gúny
eszközével szemléltetett eseményei. A szórakozás, mulatozás – egy másfajta módja, mint például
a Farangi lakodalomban – reprezentálása történik meg ebben a szakaszban.
(b) A második eleme a sztereotip ábrázolásnak az, amikor Wolfgang elhiteti a zsoldoskapitánnyal,
hogy tud aranyat főzni: „Régi könyvekből tanultam,/ Hogyan lehet gyík farkából aranyat
olvasztani./ De a könyvek a varázsigét elhallgatták./ Most már tudom a varázsigét.” [17]
(Wolfgang válasza Annának és a kapitánynak.) Ez utal arra, hogy a már-már csodaszerű
történeteket többségében elhiszik a korabeliek, hiszen számos olyan elemet tartalmaz a magyar
néphagyomány, folklór is, mely beilleszkedik a Wolfgang aranyfőzésébe.

4. Összegzés
Összefoglalva Az arany meg az asszonyban (1943) három népszínműelemet jelölhetünk meg (a
számok a következőben az elemzési szempontok számozását követik): (1) b, a környezetét
megfigyelő és ismerő Wolfgang cselekedetei, a 15. századi férj–feleség viszonyok és a vallás
szerepének felnagyítva történő ábrázolása, a problémát tárgyaló népszínűelemeket is
azonosíthatunk, (5) a, az előadás és (5) b, az aranyfőzés aktusa. Operettelemből hetet azonosítok:
(1) a, a csábítás eleme, (2) a, Anna karaktere, aki az első hölgy archetípusába sorolható, (2) b,
Wolfgang bonviváni tulajdonságai, (2) c, a kapitány attitűdjének hibrid volta (táncoskomikus és
bonviván), (3) a blokkok felépítése, főként a keret miatt, de megfigyelhető az is, hogy a dramaturgia
központjában az első hölgy áll, (4) a „zenei struktúra”, (5) b, inspirálódik a folklórból.
Az elemzéssel azt próbáltam bizonyítani, hogy megkérdőjelezhető az elitkultúra és a tömegkultúra
ellentétpár a magyar népszínmű, a magyar (víg)opera és a magyar operett műfajok tekintetében.
Éppen ezért javasolom és érvelek a middlebrow kategória használata mellett, méghozzá a műfajok
strukturális hasonlóságai, el- és összemosódása miatt. A 20. századi magyar vígoperák esetében is
a hibridműfaj megnevezést kellene használni, nem pedig ellentétbe állítani azt a magyar operett és
a magyar népszínmű funkcióival és tulajdonságaival.
Habár az írásom elemzése magyar vígoperára fókuszált, fenntartom a lehetőségét annak is, hogy a
hibridműfajok tekintetében fordítva is szükséges feltenni a kérdést. Azontúl, hogy keressük azt, a
vígoperákban milyen népszínmű- és operettelemek találhatóak, kísérletezhetünk azzal is, hogy
próbáljuk felfejteni, egy operett milyen (víg)opera- és népszínmű elemeket tartalmaz. Ezt viszont
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már egy nagyobb időterminusban és több esetpéldán – akár angol, francia, német vagy olasz zenés
színházi műfajokon – keresztül érdemes vizsgálnunk.
Kitekintésképpen megjegyezném, hogy a hibridizáció problémája szintén kérdéssé válik, amikor a
filmes adaptációk készülnek egy-egy népszerűbb műből. A mindenkori gazdasági logika a
mozgóképek gyártásánál is meghatározó, a műfaji kategória megjelölése azonban elengedhetetlen,
hiszen ezáltal a produkció létrehozói célcsoportot szegmentálnak. A zenés produkciók esetében a
célcsoport szegmentáció nem feltétlenül történik meg például filmopera – Az arany meg asszonyból
készült 1981-ben filmopera –, mely későbbi összehasonlító elemzések alapjául szolgálhat.,
filmmusical vagy a filmoperett, a zenés daljáték, a zenés tévéjáték, a zenés vígjáték és egyéb műfaji
kategóriák feltűntetésekor, hiszen legtöbbször a zenés kategóriára tevődik hangsúly, nem pedig a
rokon- és alműfajokra
A magyar vígoperákra fókuszáló kutatásom kezdeti szakaszában íródott ez a dolgozat. A
későbbiekben a Népszínház (1875–1908) repertoárjának – daljátékok, népszínművek, operettek –
vizsgálatát tervezem a műfaji hagyományok, a hibridizáció folyamatának szemszögéből.
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Absztrakt
Az újnacionalista és nemzetiszocialista mozgalom identitás- és valóságkonstrukciójának egyik
meghatározó pillére az emlékezet. A mozgalom képviselői változatos eszközökkel interpretálják az
akadémiai kánonnal szembeni alternatív történeti emlékezetet, melyek közül egyik legjelentősebb
a „Becsület napja” performatív megemlékezés. A diskurzuselemzés eszközeivel azt vizsgálom,
hogyan járul hozzá a „Becsület Napja” a szélsőjobboldali valóság megkonstruálásához. Ehhez
2016 és 2019 között a Becsület napján, illetve 2019-ben a Kitörés Emléktúrán való résztvevő
megfigyelések szolgálnak emprikus forrásul, mely megfigyeléseket terepnaplókban rögzítettem.
A „Becsület napján” az 1945 februárjában a Budai Várból kitörő német és magyar katonákra
emlékeznek. A világháborút követő évtizedekben ez az emlékezet tabunak számított és a mai napig
hiányos a társadalmi feldolgozottsága. Ebben az emlékezeti vákuumban kezdte el tematizálni és
kollektív identitásának forrásául használni a magyar szélsőjobboldal a kitörést. Az 1995 óta kisebb
kihagyásokkal rendszeresen megrendezett alkalmakon újnacionalisták és nemzetiszocialisták
vesznek részt. Mára a kitörésre való emlékezést jelentős nemzetközi szélsőjobboldali nyilvánosság
kíséri és a Becsület Napján olyan szervezetek tagjai is felszólalnak, mint a skandináv Nordic
Resistance Movement vagy a német Die Rechte. A magyar és külföldi beszédek elemzése mellett
bemutatom a „Becsület Napjához” szervesen kapcsolódó performatív elemeket is, úgy, mint a
katonai rendben történő felállást, a testet, mint kommunikációs felületet és a szertartásos elemeket
(„Vagyunk-rítus”).
A megemlékezésen elhangzó beszédek heroisztikus katonai tettként emlékeznek a kitörés aktusára
és morális igazolást szolgáltatnak a kitörő katonák számára. Rekonstruálom a diszkurzív stratégiát,
hogyan teremtik meg a hősiesség mítoszát olyan szimbolikus nyelvi elemekkel, mint a vér, áldozat,
militantizmus, bátorság. Mindez kizárólag az „elesett hősökre” érvényes, akiknek utódai a
jelenlévők csoportja, akik a diszkurzív terminológiában a „mi” csoportját jelentik. A szövegek
oppozícióba állítják a diszkurzív „őket”, akik szükségszerűen a fenyegető veszély, a pusztítás és
morális alsóbbrendűség letéteményesei: „ők” felelősek Európa pusztulásáért, egyben a „mi”
hőseinek tragédiájáért. Ez a szembenállás, melyet a kritikai diskurzuselemzés fogalomhasználata
szerint ideológiai négyszögnek nevezek, ahol a reprezentációk egymást kölcsönösen kizáróan
pozitívak vagy negatívak [1]. Előadásomban kísérletet teszek annak megválaszolására, hogy a
szélsőjobboldali diskurzusok, más szóval a megvizsgált szövegek és beszédek hogyan konstruálják
ezeket a pozíciókat, a kontextusként szolgáló alternatív történelemet vagy a kollektív identitást, ad
absurdum a szélsőjobboldali társadalmi valóság egyes szegmenseit a nyelven keresztül.
Kulcsszavak: Becsület napja, szélsőjobboldal, diskurzuselemzés
1. Bevezetés
A magyarországi szélsőjobboldal vizsgálatára számos kiváló kutatást ismerünk. Előadásomban
azonban a diszkurzív társadalomtudományi paradigma segítségével teszek kísérletet a
szélsőjobboldal egy performatív eseményének, a Becsület Napjának a vizsgálatára. A 20. század
második felének szemantikai vizsgálatainak eredményei előbb a filozófiában, majd más
diszciplínákban is megjelentek azzal az igénnyel, hogy a nyelvre úgy tekintsenek, ami nem csupán
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a valóságról alkotott reflexió, hanem maga konstruálja a társadalmi valóságot. Így kezdett el
később az antropológia és a politikatudomány is úgy tekinteni a nyelvre, amely a körülöttünk lévő
társadalmi valóságokat létrehozza. A nyelv ugyanis narratívákon keresztül jelentéstartalmakat
hordoz, melyeket értelmezünk és magyarázatokkal látunk el. [2] Így tehát nem objektív valóságról
beszélünk, amelyet törvényszerű mechanizmusok működtetnek, hanem jelentéses valóságokat
ismerünk és éppen az egyes jelentéstartalmak megértése és interpretálása teszi lehetővé az
egyediséget és az interszubjektív értelmezéseket. [2] Eszerint az egyes valóságok, mint például a
politikai valóság, közvetített valóságok, hiszen az értelemadásában és a jelentések feltárásában
születik, ideértve a cselekvéseket, intézményeket, társadalmi státuszokat és pozíciókat. A
diskurzuselemzés társadalmi valóságainak és jelentésadások vizsgálata természetesen nem egy
relativizáló és minden értelmezést érvényesnek tekintő gyakorlat, nem csupán játék a szavakkal és
nem „lebbenő ruha a komor valóság súlyos testén”. [3] Paul Ricouer az érvényességet egyik
oldalról a dogmatizmussal, míg másik oldalon a szkepticizmussal határolja. [4]
Előadásomban a szélsőjobboldal valóságának egy szegmensével foglalkozom részletesebben, amin
keresztül közelebb juthatunk ennek megértéséhez, és betekintést nyerhetünk abba a folyamatba,
amiként a szélsőjobboldali narratívákon keresztül ezt a sajátos társadalmi valóságot konstruálják.
Fontos megjegyezni, hogy értelmező folyamatok során jutunk el az egyes megismerésekig, ám
ezek a megismerések természetükből fakadóan sosem lesznek teljesek, azaz sosem jut el a
diskurzuselemző a teljes megismerésig. Kérdésfeltévésre is jellemző ez a folyton értelmező
szándék, hiszen nem az oksági logikát követő „miértekkel” operál a diskurzuselemző, hanem a
„hogyant” kutatja. Jelen esetben azt vizsgáljuk, hogyan és milyen módon konstruálódik a
szélsőjobboldal társadalmi valósága, illetve hogyan teremti meg a Becsület napja a magyar és
nemzetközi nemzeti szocialista alternatív történelmi emlékezetet, és hogyan válik szimbolikus
erőforrássá egy óriási emberáldozattal járó világháborús katonai hadművelet. Feischmidt Margittal
egyetértve úgy gondolom, hogy a nemzeti – és diszkurzíve a szélsőjobboldali társadalmi valóság –
nem szubsztanciális fogalom, azaz nem a priori létező, hanem diszkurzív és performatív
eseményeken keresztül teremtik újjá, azaz folyamatosan rekonstruálják azt. [5] Így nemcsak a
közvetített valóság fogalmához jutunk el, hanem Szabó Márton politikai valóság kapcsán
megfogalmazott „képlékeny valóság” is helytálló. [6] A Becsület napján éppen ezt a folyamatosan
rekonstruált, évente a megemlékezésekben megteremtett és megerősített valóságértelmezést
érhetjük nyomon.
2. A szélsőjobboldal történetírása: a nemzetiszocialista ellentörténet természete
Előadásomnak nem célja a szélsőjobboldal és a nemzetiszocialista fogalmakkal kapcsolatos viták
áttekintése. Mindazonáltal reflektáltan használom a szélsőjobboldal fogalmát, ideértve azt a
normatív álláspontot, miszerint a szélsőség per definitionem az elfogadhatóság, legitimitás
normatív határain kívül eső diszkurzív térben foglal helyet, s ekképp megkülönböztetem a gyakran
használt „nemzeti radikális” fogalmi kerettől. [7] Egyúttal utalok a szélsőjobboldal kapcsán a
történelmi hagyományokon nyugvó alcsaládokra osztható distinkcióira, így megkülönböztetve a
fasiszta és nemzetiszocialista eszmetörténetet, mozgalmi hagyományokat és politikai ideológiákat,
és ezek alapján alkalmazom a nemzetiszocialista fogalmat. [7] A Becsület Napjának genezise
egyrészt a német hadsereg katonai szerepvállaláshoz és a magyar honvédség velük való
együttműködéséhez nyúlik vissza, másrészt a Becsület Napján résztvevő és megemlékező
szervezetek egy része is használja a nemzetiszocialista önidentifikációt vagy hagyományt, így
például a Nordic Resistance Movement. [8] Természetesen a résztvevő szervezetek ideológiai
beágyazottsága és hitvallása különbözhet ettől, ám az előadásomban következetesen a
nemzetiszocialista terminológiával használom.
A nemzetiszocialista történeti emlékezetben különleges szerepet tölt be az 1945. februári kitörés és
a kitörő katonák kétségbeesett menekülése a német arcvonal irányába. Ennek a közel húsz ezer
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áldozatot követelő katonai akciónak a történettudományos megismerése számos akadály
következtében hosszú évekkel később indulhatott el és társadalmi feldolgozottsága a mai napig
hiányos. Nyilvános viták és a Budapest ostromával kapcsolatos traumák „kibeszéletlensége”
többek között olyan alternatív történeti emlékezetek kialakulásához, ezekre épülő hagyományok
megerősödéséhez vezet, mint az 1995. óta megrendezett Becsület napja. [9] Eleinte a
nyilvánosságtól elzártan, majd később 1997-től már nyilvánosan emlékeztek meg a kitörés során
elesett többségében német, részint magyar katonákra. Ez az emlékezeti rítus és a kitörés
emlékezetének kultúrája az elnyomottság, elhallgattatottság pozíciójából szólal meg. Ezt nevezi
Ewa Domanska ellen-történetírásnak (counter-history), mely a kanonizált, intézményesült
történetírással szemben jelenik meg, s megjelenését hatalmi ambíciók fűtik. Célja, hogy az
elnyomott, az elismeréstől megfosztott közösséget megszabadítsa a marginalizált státuszától és az
emlékezeti kánon méltó helyére kerüljön. A szélsőjobboldal „mi” és „ők” oppozíciós
diskurzusstratégiába jól illeszkedik a Domanska által manicheistának nevezett ellen-történetírás,
amely a társadalmat „igazakra és hamisakra, zsarnokokra és elnyomottakra, kínzókra és
megkínzottakra osztja”. [10]
A Becsület napja a kitörés momentumából merít szimbolikus erőforrást és a résztvevő katonákat
tekinti hősöknek és követendő példának, a megemlékezők pedig identitásuk fundamentális
részének. A katonák heroizálásával és a kitörés dicsőítésével megteremti ez az emlékezet a pozitív
referenciát a „mi” csoportja számára és legitimálja az elnyomással való szembeállást, valamint a
korábbi status quo, a „faji rend” helyreállításának igényét. A katonákra való emlékezés a velük való
sorsközösség vállalását jelenti, így bár a körülmények, ellenségképek, a harc eszközei és megannyi
más tényező megváltozott, ám a „hazát és fajt védő hősök” kronológiai folytonossága változatlan.
Emellett változatlan az állandó elnyomatottság, az ellenség fenyegető jelenléte és a militáns
szembeállás, amelyben a hősök és az elnyomók állnak egymással szemben.
3. A kitörés nemzetiszocialista emlékezete
Magyarország a keleti front fő hadszínterévé vált 1944-ben Románia kapitulációját követően. A
szovjet hadsereg győzelmet aratott Debrecenben és 1944 őszén már Budapest minél gyorsabb
elfoglalása jelentette a stratégiai célt, hogy Sztálin megszerezze a kelet-közép-európai területek
feletti ellenőrzést és így vehessen részt a közelgő jaltai konferencián. [11] Budapest a németek
szempontjából is kiemelt katonai szerepet kapott, Hitler ugyanis mindenáron uralma alatt akarta
tartani a fővárost, noha ebben kevésbé a katonai okok játszottak szerepet. Budapest politikaiszimbolikus szerepe miatt válhatott a németek számára hídfővé, míg a szovjetek számára stratégiai
célponttá és ezek következtében ütközővárossá. Budapest ostromára a német visszaemlékezések
gyakran „második Sztálingrádként” hivatkoznak, ami jól szemlélteti a kiélezett harcot, melynek
elszenvedői nemcsak a katonák, hanem a védtelen civil lakosság voltak. [11] A magyar főváros
lakosságát ugyanis nem evakuálták ellentétben Sztálingráddal, így az ostrom közel 20 ezer civil
áldozatot követelt. [12]
A szovjetek előretörésével Budapest védelmére reálisan egyre kevesebb esély látszott, míg 1944
decemberében a IX. hegyihadtest parancsnoka, Karl Pfeffer-Wildenbruch SS Obergruppenführer a
kitörés mellett döntött, melyet azonban Hitler december 28-án megtiltott. [11] A szovjet hadsereg
fokozatosan tört előre a budai kerületekben, így 1945. február 5–6. között a Sas-hegyet foglalták
el, míg 8-án a Déli Pályaudvarnál, majd február 10-én a Citadellánál folytak a harcok. A német és
magyar hadsereget körbezárták, így nem maradt más lehetőség, mint az ostromgyűrűből való
kitörés kísérlete, melyet február 11-én délután jelentett be rádión Karl-Pfeffer Wildenbruch
parancsnok. Sötétedés után, 8 órakor kezdték meg a csapatok a kitörést. A szovjetek számítottak
erre a lépésre és nemcsak katonai szempontból készültek fel a Budai Várból kitörő katonák
megsemmisítésére, hanem pszichológiai hadviselés eszközével is igyekeztek a német és magyar
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katonákat demoralizálni, így jártak körbe hangszórókkal az ismert Karády-slágert hangoztatva:
„Hiába menekülsz, hiába futsz”. [12]
A kitörő katonákat géppuskatűz, gránátok és világítórakéták és a lövésre kész orosz katonák várták.
A több lépcsőben induló katonákat egészen a Virányos, Budagyöngye, Bólyai laktanya és a
Törökvész útig próbálták feltartóztatni a szovjet csapatok A visszaemlékezések apokaliptikus képet
festenek a Várnegyed kis utcáiból a különböző irányokba menekülőkről, az első sorokban kitörők
halomban heverő holttesteiről és a sérültekről. [11], [12] A teljes hadsereg töredéke jutott el a
védelmet nyújtó erdős területekig, ahol eleinte a köd is segítette a menekülésüket. Sok sebesült
azonban nem ért célhoz, mai napig a budai-hegyekben nyugszanak. Több katonasírt is feltártak,
melyek látogatása részét képezik a Becsület Napját követő „Kitörés Emléktúra” útvonalának, ahol
a megemlékező túrázók megállhatnak, gyertyát gyújtanak. Végül a német és magyar seregek
töredéke, a február 11-én még 43.900 fős seregnek kevesebb mint két százaléka, mintegy 700
katona érte el a Szomornál lévő német arcvonalat. Körülbelül 19.250 áldozatot követelt a kitörés
1945 februárjában. [11]
A világháborút követő évtizedekben Budapest ostromának és így a kitörésnek a kutatását,
tudományos igényű megértését vagy dokumentarista feltárását is hanyagolták. [12] Ezek a témák
nem álltak összhangban a szocialista történetírással és ideológiával. Noha a rendszerváltás után a
történeti kutatások eme obligát ideológiai beágyazottsága megszűnt, mégsem élvezett sokkal
nagyobb prioritást a kitörés történetének vizsgálata. Ezt a kevésbé feldolgozott történeti eseményt
néhány hungarista és nemzetiszocialista szervezet támogatásával elsőként Győrkös István vezette
Magyar Nemzeti Arcvonal kezdte kisajátítani és 1997-től nyilvánosan is megemlékeztek a Becsület
napja keretében a kitörő katonákról. Számos szervezet vett részt a Becsület napja két évtizedes
történetében a rendezvény megszervezésében és koordinálásában, némelyek közülük a kezdetek
óta elvesztették a szélsőjobboldali mozgalmon belüli jelentőségüket vagy megszűntek, mint
például az MNA [13] vagy a Pax Hungarica Mozgalom [14] és új szervezetek jöttek létre (pl. Légió
Hungária). Továbbá a Becsület napja mára jóval többet jelent, mint a február 11-hez legközelebb
eső februári szombat délutánon történő megemlékezés. Egy „emlékezeti ünnepkörré” bővült a
megemlékezés, hiszen már hónapokkal előtte elkezdődik a szervezés és a hatóságokkal folytatott
tárgyalások az autentikus emlékezeti helyek lefoglalásáért, gyakran már előző este programokkal
készülnek és a megemlékezést követően választhat a megemlékező, hogy skinhead, illetve NS rock
koncertet látogathat vagy részt vesz a Börzsöny Akciócsoport által szervezett Kitörés Emléktúra
25, 35 vagy 60 kilométeres szakaszán. [15]
4. A Becsület napja empirikus vizsgálata és módszertana
Az elemzéshez három egymást követő év (2017–2019) Becsület Napján való résztvevő
megfigyelések jelentik az elsődleges empirikus forrást, illetve 2019-ben a Kitörés Emléktúra Jánoshegyig tartó szakaszában való részvétel. Az egyes megemlékezéseket megelőző kutatómunkáról, a
gyülekezésről és a nyilvánosan elhangzó beszédekről részletes terepnaplókat készítettem. Ezekben
kiemelt figyelmet szántam az öltözködésnek, tetoválásoknak és más szimbólumoknak, valamint a
csoportképződéseknek és a megemlékezés folyamatának, mint a diskurzus nem nyelvi részeinek.
Emellett számos beszédet elemzek, melyeket a szervezők tesznek közzé (lásd következő fejezet).
A szervezési folyamatok a háttérben zajlanak, erről a nyilvánosságban nem esik szó, éppen ezért a
pontos helyszínt eleinte nem ismerheti az egyszerű megemlékező. Mindazonáltal a szervezők már
előre készítenek mozgósító videókat, amellyel invitálják és mobilizálják az érdeklődőket. Minden
évben a megemlékezés előtti napon hozzák nyilvánosságra a gyülekezés helyét, ezért fontos a
Becsület napja előtt az online jelenlét. [16] 2017-ben és 2019-ben is a Városmajorban rendezték a
megemlékezést, míg 2018-ban talán a legautentikusabb helyen, a Kapisztrán téren a Budai Várban.
A Városmajor helyszín hasonlóan autentikus, hiszen a kitörő katonák egy része a Szilágyi Erzsébet
fasoron keresztül menekült a szovjet ostromtűz elől. A gyülekező helyszínéhez ugyan közel
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található a megemlékezés helyszíne, különösen a 2018-as Kapisztrán téri esetében, ám 2019-ben
sem kellett sokkal többet megtennie az érdeklődőknek. Ez alkalommal a Széll Kálmán téren
orientálta egy szervező a megemlékezésre érkezőket a Csaba utca irányába, ahol már gyülekeztek,
majd innen vonultak együtt a Prónay-szoborhoz.
Az érdeklődők csoporthoz való tartozását az utóbbi esetben egyértelművé tette a szervező számára
a ruházat és a testkultúra, mint kommunikációs felület. Hasonlóan a korábbi megemlékezésekhez,
jellemzően fekete ruhákban érkeznek a résztvevők, melyen gyakran különböző szimbólummal
telített felvarró vagy kiegészítőt viselnek, esetleg éppen a nemzetiszocialista fogyasztói csoportra
specializálódott ruhamárkát hordanak, mint a Thor Steinar vagy Ansgar Aryan, míg a magyar
résztvevők egy része pedig a Warrior vagy Harcos márkát viseli. Számos tetoválást lehet látni, amit
nem takarnak el, így azt például kézfejen vagy nyakon viselik. Az öltözködés nemcsak az ideológia
kifejezésének eszköze, azaz kommunikatív felület, hanem a közösséghez tartozást is kifejezi és
megerősíti, így minden bizonnyal a Széll Kálmán téri szervezőnek sem okozott különösebb
nehézséget beazonosítani, kik azok, akik a Becsület Napjára igyekeznek. A ruhák és tetoválások
így határt jelölnek ki a „mi” és „ők”, az ingroup és outgroup között. Mivel a szervezők ügyelnek
arra, hogy a megemlékezés semmilyen szempontból ne legyen törvénysértő, ruházat kapcsán kérik
a résztvevőket, hogy ne viseljenek önkényuralmi jelképeket. [17] A jogi megfelelésnek való igény
természetesen más esetekben is megjelenik, így feltehetően ezért szükséges a koszorúzni kívánó
szervezeteknek is előre kell jelezni a szándékukat, valamint egyes beszédek kapcsán is ügyvéd
segítségét kérik a nyilvánossá tételhez, ahogy történt 2019-ben Simon Lindberg kapcsán, aki a
Nordic Resistance Movement nemzetiszocialista szervezet képviseletében mondott beszédet a
Városmajorban.
A Becsület napján rendszerint néhány százan vesznek részt, túlnyomó többségében férfiak. A
maszkulinitás dominanciája a szélsőjobboldali mozgalmak egyik jellegzetes tulajdonsága. [18]
Ebbe a trendbe illeszkedik, hogy a résztvevő megfigyelés éveiben kizárólag férfiak mondtak
beszédet, aktív szerepet nők a koszorúzás során töltöttek be. A megemlékezést megerősített rendőri
felügyelet kíséri és közelebb vagy távolabb, de ellentüntetők is megjelennek, gyakran hallani lehet
az ellentüntetők skandálását. Majd a gyülekezést követően kérik a szervezők a sorokba fejlődést és
a fizikai tér adottságától függően a menetelést. A Kapisztrán tér nem tette lehetővé a vonulást, a
városmajori gyülekezés után hármas sorokban indultak a résztvevők a Prónay-szobor előtti térre.
A nemzetiszocialista ellen-történetírás nemcsak a múlt vélt elnyomatásaival és
igazságtalanságaival szemben konstruál egy új emlékezeti kánont, a múlt mellett egyúttal az
autentikus helyszíneket is szimbolikusan birtokba veszi. Így válik még közelebbivé, még
átélhetőbbé a közösségi élmény nemcsak az in actu több országból is érkező megemlékezőkkel,
hanem időn átívelően a nemzetiszocialista emlékezet hőseivel, a kitörő katonákkal.
5. Kollektív identitás és ellenségkonstrukció
A következőkben a vizsgált időszak Becsület napi megemlékezésein elhangzott beszédek „mi”
csoportjának és „ők” csoportjának reprezentációit, azaz az önazonos közösség és az ellenség
diszkurzív konstrukcióit vizsgálom, mely a szélsőjobboldali valóságkonstrukció szubsztanciális
részét képezi. A szembenállás vizsgálata során a kritikai diskurzuselemző, Teun van Dijk
„ideológiai négyszög” (ideological square) terminológiáját használom. [1] Ebben a
diskurzusstratégiában a „mi” csoportjának pozitív tulajdonságait, attribútumait felülreprezentálják,
miközben negatívumok egyáltalán nem merülnek fel vagy legfeljebb oly módon, hogy az az
ingroup felsőbbrendűségét, morális integritását, hősiességét igazolja. [19] Ezzel szembe állítva az
„ők” csoportja jellemzően negatív attribúciókkal terhelt és reprezentációjában nincsenek
pozitívumok.
A „mi” közösségét reprezentáló diskurzus az elnyomatásból szólal meg, hasonlóképp ahhoz a
logikához, amit már az ellen-történetírás kapcsán láttunk. Az ellenség aknamunkájának nyomán az
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igazságot másképp nem, csak az elnyomatásból lehet képviselni és ehhez olyan bátrakra van
szükség, akik a kitörő katonákhoz hasonlóan szilárdan hisznek a nemzetiszocialista ideológiában.
Ez az igazságtalan állapot az ellenség permanens jelenléte és ármánykodása miatt lehetséges. Az
ellenség társadalmi jelenségek mögötti állandó működésének tételezését Szabó Márton a
visszavezetés sémájának nevezi. [19] A status quo igazságtalansága pedig nem jöhetne létre, ha az
ellenség nem próbálná minden eszközzel fenntartani a kritizált rendszert, éppen ezért érvényesnek
tekintem ezt a sémát a nemzetiszocialista igazságdiskurzus kapcsán. Az elnyomásból való
megszólalás morális kötelezettségét 2019-ben Simon Lindberg így fogalmazta meg: „Radikálisnak
kell lennünk és ki kell mondjuk az igazat, még akkor is, hogyha az nem az, amit a pénz, fizetés
européer, demokratikus rabjai hallani akarnak.” [20]
A Becsület napja emlékezeti kánonja a kitörő katonákat hősként ünnepli, a hős éthoszt az elmondott
beszédek nyelvi eszközökkel teremtik meg. A szemantikai oppozíció során két egymást kizáró
világ találkozik, a „vörös pestissel” néznek szembe a hosszú ideje kitartó, hősiesen küzdő katonák
[20], akik „Európa felszabadításáért áldozták életük”1. Az ellenség a morális inkompetencia, a
pusztító és a létezést alapjaiban fenyegető „ők”-ként jelenik meg, amely közösséggel „mi” nem
szeretne azonosulni. Ez az ellenség nem is méltó arra, hogy ugyanazokat a fogalmi kereteket
alkalmazzák, mint a hős katonák esetén, a veszélyes ellenséget ugyanis nem katonák alkotják,
hanem ők a „vörös pestis”, az „özönlő vörös hordák”2 vagy éppen a kitörő hősökre emlékezőket
ellehetetleníteni kívánó „arctalan massza”3. Az ellenség működését tekintve tehát fenyegető,
diabolikus és éppen ezért nincsen elfogadott neve. [19] Sőt az általa elért győzelem sem legitim,
ahogy 2017-ben Incze Béla, a Hatvannégy Vármegye képviseletében teszi fel a kérdést: „[…] de
milyen győzelem az, amit nemi erőszak hullámmal, tömegek lemészárlásával, évtizedes börtönnel
és kényszermunkával, sőt hét évtizede tartó agymosással kell legitimmé tenni?” [21] Bár más
ellenségek működnek manapság, tevékenységük és szellemiségük révén hasonlóan érvénytelenek
és éppen az általuk teremtett környezetet nevezik annak az elnyomó rendszernek, ahonnan a
Becsület napja szónokai az igazság kimondására buzdítják a megemlékezőket.
Az ellenségnek pedig nincs hozzáférése ehhez a diskurzushoz, a diszkurzív „ők” nem
kommunikálnak és nem érvelnek az érvényes név vagy pozitív reprezentáció érdekében. Az
ellenségkonstruáló diskurzusra a hozzáférés hiányából fakadóan jellemző az egyenlőtlenség, így
az ellenség „cáfolhatatlan igazságként egy kinyilatkoztató beszédben” születik. [19] A diszkurzív
„mi” és „ők” vizsgálatakor valójában nem elsősorban az outgroup elemzésével foglalkozunk, nem
a szovjet katonák cselekedeteit, az antifasiszta ellentüntetők érdekérvényesítését vagy a távoli
országokból érkezők szociológiai jellemvonásait tárjuk fel, hiszen „az ellenség képe és neve nem
arra jellemző, akiről beszélnek, hanem arra, aki beszél”. [6] Így fedezhetjük fel a Becsület napi
beszédekben a kosellecki „üres formát” (Leerformel), melyben a felsőbbrendű „mi” közössége
önmagával szemben önkényesen definiálhat csoportokat. [22] Ez az önkényes természet jól
illusztrálja, mennyire illékony az ellenség neve, amely változhat időről-időre, így beszélhetett
aktuálisan a görög Blood&Honour Hellas szónoka az „afrikai hordákról” és így helyezhette a
mozgalmat szembe a „rohadó kultúrmarxizmussal” [20] a Nordic Resistance Movement
svédországi képviselője.
A nemzetiszocialista önreprezentációra fokozottan jellemző a normativitás (norm expression), ami
természetesen számos más diskurzus szemantikai részét is képezi. [1] Tipikusan normatív szándék
vezérli a nemzetiszocialista diskurzust a faji és nemzeti öntudat kapcsán, amelyet a kollektív
identitás alappillérének tart, amelyen a hősies viselkedés, a bátor kiállás és a veszélyes ellenséggel
való szembenézés képessége nyugszik. Ezzel szemben a modernitás képviselői elvesztik az
önazonosságukat és a politikai korrektség, liberalizmus és fogyasztás jellemzi őket, sőt néha a nemi
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identitásukban is bizonytalanok,4 mindez pedig teljes mértékig idegen a nemzetiszocialista
elitellenes és antikapitalista értékrendtől. Míg a nemzetiszocializmusa nemzeti és faji csoportokat,
a közösségi alapú szerveződést helyezi az individuum elé, egyben kritizálja az „elvektől és
ideológiáktól mentes” modern embert: „normális értékrend mentén nőhettek fel azok, akik a
romokból új Birodalmat építettek, mi azonban a világnézettelen ember korszakában élünk, akit a
saját önös érdekén kívül semmi más nem motivál.”5A beszédek normatív üzenete, a folyton
leselkedő ellenség ártó szándéka, a hősiesség mítosza ezek mind affektív hatásokat is kiváltanak.
[23] A Becsület napi beszéd, mint cselekvés mozgósít és lelkesít és ezáltal éppen a közösséghez
tartozás élményét erősíti. Így teszi fel a kérdést a Nordic Resistance Movement szónoka „Fogjátoke folytatni a harcot bármi áron, győzelemig vagy halálig?” és a mozgósítás szándékával szólítja
meg a megemlékezőket a Légió Hungária szónoka: „Bajtársak, csatasorba!”.6
6. Epilógus
Az előbbiekben empirikus példán keresztül látható, a jelentések értelmezése révén miként
kerülhetünk közelebb társadalmi valóságok megismeréséhez. Más szóval rekonstruáltam, hogy a
Becsület napjához kapcsolódó szimbólumok, nyelv, ruházat, az idő és tér, mint a diskurzus
jelentéstartalommal bíró részei hogyan teremtik meg a szélsőjobboldali valóságot, illetve annak
egy szeletét. Láttuk, hogy az ellen-történetírás hogyan konstituál közösséget és a pozitív
önreprezentáció miként erősíti a kollektív identitást és hogyan állítja szembe az antropológiai
„másikat”, aki már nem pusztán kívülálló, hanem veszélyes idegen és akivel szemben az ingroup
tagjainak morális kötelessége a fellépés, az ellenség eliminálása. Az alternatív történelmi kánon, a
megerősített közösség, a szélsőjobboldali valóság az egyén számára jelent eligazodási pontot az
egyre bonyolultabbá, bizonytalanabbá és sokszínűbbé váló világban. [23] Ez a valóság közvetített
valóság, nem ab ovo létezik. A Becsület napja és a köré szerveződő eseménysorozat lehetővé teszi
ennek a valóságnak az élményeken keresztüli megtapasztalását és megismerését: a résztvevőnek
lehetősége van a sok nációból érkező szónokok meghallgatására, az egymás mellett történő
felsorakozásra és zászlók alatti katonai rendbe állásra, a kitörő katonák útvonalának végig járására
és annak legalább a hangulatának a megtapasztalására, miként menekültek a katonák 1945 télén.
A Becsület napja ellen-történetírása pedig rávilágít Budapest ostromának és a
kitörésfeldolgozatlanságára. Hiányoznak azok a nyilvános viták, amelyek a traumák
feldolgozásához vinnének közelebb (Vergangenheitsbewältigung). A hallgatás és kibeszéletlenség
pedig diszkurzív vákuumot és ezáltal lehetőséget teremt olyan alternatív megemlékezéseknek és
történeti kánonok megerősödésének, mint amit a Becsület napja kapcsán láttunk. A szervezés
precizitását, a más országokból évről-évre Budapestre érkező nemzetiszocialista és más
szélsőjobboldali csoportokat vagy a kitörés útvonalán túrázók számát tekintve a következő
időszakban aligha számíthatunk változásra a Becsület napi megemlékezések kapcsán.
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SZIE, MA hallgató, mezeimartin11@gmail.com
Absztrakt
Kutatásom tárgyaként alapvetően Szolnok Megyei Jogú Város területi versenyképességének
vizsgálatát fogalmaztam meg. A vidéki térségek fejlesztése és a regionális gazdaságfejlesztések
egyik legfontosabb összetevője a lakosság helyben tartása, ezért kutatásom fókuszában is az emberi
tényező áll, azon belül is a város fiatal rétege.
Fontos tudni, hogy Szolnok 2012-ben a CSR Hungary felmérése alapján elnyerte a „Legélhetőbb
Magyar Város” címet. A városkép az elmúlt évtizedben teljesen megváltozott, mondhatni
szembetűnően keveredik a szocialista-realista stílus a modern építészet formáival, és mindez
leképeződik a lakosság mentális terében is. Úgy vélem, hogy Szolnok megérdemelte a címet, de az
élhetőség fogalma viszonylagossá is tud válni, mely nézőpont kérdése.
A kutatásom legfőbb célja tehát az volt, hogy felmérjem Szolnok Megyei Jogú Város területi
versenyképességét a fiatal szolnoki polgárok szemszögéből, és hogy kiderítsem, mennyire tartják
élhetőnek és mennyire jelent számukra hosszú távú perspektívát, mint lakóhely. Az eredményeket
összehasonlítottam országos, regionális és járási szintű adatokkal is, hogy objektív következtetést
vonjak le.
Kutatásom módszertanilag két részre bontható, egy primer és egy szekunder egységre. A primer
adatfelvétel elsődlegesen egy papír alapú kérdőíves felmérésből állt, melyet 7 szolnoki középfokú
oktatási intézményben, összesen 341 diák bevonásával végeztem el 2018. szeptemberében és
októberében, egy a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási, Kulturális és
Sport Osztályán tett látogatásom során pedig a város álláspontját is megismerhettem a témát
illetően. A szekunder adatfelvétel során legfőképpen az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer adatbázisait használtam fel, valamint a Magyar Ifjúság
Kutatás 2016-os eredményeit.
Bízom abban, hogy erős Szolnoki kötődésem ellenére megőriztem kutatásom objektivitását, és
hogy a munkám gyarapítja majd a várost és azt az ifjúságot, melynek magam is tagja vagyok.
Kulcsszavak: Szolnok, versenyképesség, ifjúság, elvándorlás
1. Bevezetés, célok
Azt tapasztalom, hogy ismerőseim és volt iskolatársaim egy jelentős része, felsőfokú tanulmányaik
befejezése után sem térnek haza Szolnokra, az ország más pontjaira, vagy akár külföldre is
kivándorolnak egy más élet reményében. Bizonytalan, hogy a jövőben visszatérnek-e a
megyeszékhelyre. Egyértelműnek tűnhet, hogy ez a jelenség rombolja a város közép- és hosszú
távú versenyképességét, tehát a városnak érdekében kell álljon, hogy lakosságmegtartó képességét
növelje és helyben tartsa saját fiataljait.
Érdekesség, hogy Szolnok 2012-ben a CSR Hungary felmérése alapján elnyerte a „Legélhetőbb
Magyar Város” címet. A városkép az elmúlt évtizedben teljesen megváltozott, mondhatni
szembetűnően keveredik a szocialista-realista stílus a modern építészet formáival, és mindez
leképeződik a lakosság mentális terében is. Úgy vélem, hogy Szolnok megérdemelte a címet, de az
élhetőség fogalma nézőpont kérdése. Felmerült bennem a kérdés, hogy vajon a fiatalabb generációk
számára is életképes-e? Képes-e hosszútávon perspektívát és lakóhelyet biztosítani, amit nem
kívánnak elhagyni? Tanulmányomban ezekre a kérdésekre keresem a választ.
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A kutatásom legfőbb célja az volt, hogy felmérjem Szolnok Megyei Jogú Város területi
versenyképességét a fiatalok, legfőképp a továbbtanulás előtt álló Szolnokon tanuló diákok
szemszögéből. Azt kívántam megvizsgálni, hogy mennyire tartják élhetőnek a várost és mennyire
jelent számukra hosszú távú perspektívát, mint lakó-és munkahely.
A vizsgálatom előkészítse során az alábbi két hipotézist fogalmaztam meg:
- H1: A pályaválasztás előtti középiskolás fiatalok nem tartják élhetőnek és versenyképesnek
Szolnokot.
- H2: A pályaválasztás előtti középiskolás fiatalok középfokú tanulmányok befejeztével
továbbtanulási, megélhetési, tapasztalatszerzési célból vagy szimpla kalandvágyból
elhagynák Szolnokot és térségét, és nagyrészük a távolabbi jövőben sem kívánna
visszatérni.
2. A vizsgálat elméleti háttere, a vonatkozó szakirodalmak bemutatása
Az alábbiakban bemutatásra kerülő szakirodalmakat az általános- és területi közgazdaságtan
tématerületéről válogattam, a humántőke, a terület- és településfejlesztés, a területi
versenyképesség, és korábbi ifjúságszociológiai kutatások eredményeinek összegzésével.
2.1 A kivándorlás gazdasági hatásai Kelet-Európában
E kérdés bemutatását azért tartom fontosnak, hogy rámutassak arra, hogy a vándorlási folyamatok
és annak társadalmi, adott esetben generációs problematikái nem unikális magyar jelenségek.
Számos tanulsággal szolgál a jelenség globális folyamatként történő értelmezése.
Ahhoz, hogy a jelenlegi migrációs folyamatokat értelmezhessük, fontos rámutatni a közelmúlt
eseményeire. A folyamat nem az elmúlt években kezdődött. Nem sokkal a „Vasfüggöny” leomlását
követően egy nagy volumenű kelet-nyugat irányú migrációs hullám indult el Közép, Kelet- és
Délkelet-Európából. Az IMF (2016) egy nemrégiben közzétett jelentése nyomán olvashatjuk, hogy
a 1990-es évek óta tartó folyamat során a Délkelet-európai államok, mint Albánia, BoszniaHercegovina, Bulgária, Görögország, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Románia,
Szerbia és Törökország jelentősen nagyobb mértékű munkaerő kiáramlást tapasztaltak, mint a
Közép-európai államok és a Baltikum. A Tanulmány négy, a kutatásom szempontjából is fontos
következtetést tartalmaz, melyek az alábbiakban összegezhetőek:
- Az elvándorlás leginkább a jól képzett szakembereket és a fiatalokat érinti.
- Az Európai Unió gazdasága profitált a Kelet-európai kivándorlókból.
- A Közép-, Kelet- és Délkelet-európai országok gazdasági teljesítménye csökkent, jelentős
munkaerőhiány alakult ki.
- A kivándorlás forrásországainak saját erősségeikre alapozott gazdaságpolitikát kellene
követniük, hogy megtartsák termelékenységüket, valamint, hogy elkerüljék a demográfiai
katasztrófát.
(Antoyan, és mtsai., 2016.)
2.2 Területi szemléletek a versenyképességben
A versenyképességi folyamatok vizsgálata a közgazdaságtudomány fontos kutatási területe. Az
egyik legjelentősebb alapmű a témában Hoovertől származik, és csaknem ötven éves. (Hoover,
1971)
Magyarországon az első nemzetközi szinten is elismert kutató ebben a témában Lengyel Imre
(2003), akinek modellje rámutat a dolgozatom szempontjából is kulcsfontosságú lokalizációs
előnyök fontosságára, arra, hogy a helyi tudásbázis és innováció mennyire fontos lehet a területi
folyamatokban, a versenyképességben. Makrogazdasági szempontból a regionális
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versenyképességet ún. ex post és ex ante, tehát realizált és feltételes szemléletből is
megközelíthetjük. Az ex ante megközelítés szemléletéből sok gondolat felhasználható a régiók
versenyképességének vizsgálatához is, mivel előtérbe helyezi a képzett munkaerő és a tudásbázis
meglétét (Lengyel, 2003)
2.3 A tőke fogalmi sokszínűsége
A versenyképességi vizsgálatok jelentős része tőkekutatásként is felfogható. Ligeti István és Ligeti
Zsombor (2014; 11. o.) általános tőkedefiníciója úgy szól, hogy: olyan termelési tényező, mely
maga is termelés során keletkezik”. Ma már a teljesség igénye nélkül humántőkével, tudástőkével,
természeti-, intézményi-, innovációs-, vallási- és társadalmi tőkével is találkozhatunk, ami tovább
nehezítheti az avatatlan ember értelmezését. Liget I. és Ligeti Zs. a humántőkét, mint a gazdasági
növekedés egyik meghatározó tényezőjeként mutatja be. (Ligeti & Ligeti, 2014)
A társadalmi tőkét már kifejezetten a területfejlesztésre kifejtett hatásain keresztül is
értelmezhetjük. Csete és Láng (2009) fogalmi meghatározásában: „… a társadalmi tőke olyan
térben érzékelhető tulajdonságok és viszonyok összessége, melyek befolyásolják és alakítják az
aktuális a gazdasági és szociális állapotot és fejlődést”. (Csete & Láng, 2009; 71. o.) Véleményük
szerint a társadalmi tőke egy helyi erőforrás, amit nem veszünk kellően figyelembe a vidék- és
területfejlesztés során. (Csete & Láng, 2009)
2.4 Ifjúságkutatások
Mivel kutatásom során a pályaválasztás előtt álló szolnoki középiskolás tanulókat vizsgáltam, ezért
fontosnak tartom, hogy szakirodalomként bemutassam a hazai ifjúságkutatásokat is.
A 2016-os Magyar Ifjúság Kutatás immáron az ötödik ilyen jellegű elkészült értekezés. A kutatás
nemzetközi viszonylatban is jelentősnek mondható, hiszen Magyarországon belül mintegy 8.000,
a határon túli magyar lakta területeken pedig további 4.000, 15 és 29 éves kor közötti fiatallal
készítettek kérdőíves felmérést. A kérdőív tematikájában főleg demográfiai, a fiatalok
élethelyzetére és életmódjára, életeseményeire és közösségi életére, valamint identitására
vonatkozó kérdéseket fogalmaztak meg. A kutatás olyan fontos és néha érzékenynek is nevezhető
témákban is vizsgálódott, mint a családalapítás, a drogfogyasztás és a politikai attitűdök. (Székely,
2018)
3. Kutatási módszertan
Kutatásom módszertana két részre bontható, egy primer és egy szekunder egységre. A primer
adatfelvétel elsődlegesen egy papír alapú kérdőíves felmérésből állt, melyet 7 szolnoki középfokú
oktatási intézményben, összesen 341 diák bevonásával végeztem el 2018. szeptemberében és
októberében.
A vizsgált célcsoportot úgy jelöltem ki, hogy homogén legyen. Az érintettek 1999 és 2001 között
születtek, a felmérés időpontjában pedig kizárólag végzős gimnáziumi vagy középiskolai
évfolyamban tanultak, és egyaránt 2019 tavaszán érettségiztek. A kitöltők között szolnoki és nem
szolnoki lakosok is egyaránt megtalálhatóak. Álláspontom szerint egy nem Szolnokon lakó, de
Szolnokon tanuló diáknak is lehet, sőt kell, hogy legyen véleménye a városról és annak
versenyképességéről.
A kérdőíves felmérés azonban nem tekinthető reprezentatívnak, mivel nem sikerült bevonni
minden szolnoki középiskolát és gimnáziumot, de a kitöltők igen magas száma miatt egy jól
megalapozott, tárgyilagos kutatási eredmény született.
A vizsgálatban a következő szolnoki középfokú oktatási intézmények és diákjai vettek részt:
- Verseghy Ferenc Gimnázium
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Varga Katalin Gimnázium
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző
Iskolája
- Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi
és Turisztikai Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája
- Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Szakgimnáziuma
- Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma
A primer adatfelvétel részeként még volt alkalmam ellátogatni Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Oktatási, Kulturális és Sport Osztályára, ahol megismerkedtem a város
ifjúságpolitikájával. Tapasztó Ildikó osztályvezető asszony és Bagdi Gabriella ifjúsági-közoktatási
ügyintéző a beszélgetést követően rendelkezésemre bocsájtották a városban zajló ifjúságsegítő
programok számszerűsíthető adatait is.
A szekunder adatfelvétel során legfőképpen a Központi Statisztikai Hivatal, valamint az Országos
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer adatbázisait használtam fel, valamint
a Magyar Ifjúság Kutatás 2016-os eredményeit.
-

4. A vizsgálat eredményei
Az alábbiakban a szekunder, illetve a primer kutatás eredményeit kívánom bemutatni, kitérve
Szolnok demográfiai helyzetére-, ifjúságpolitikájára és a kérdőíves adatfelvétel legfontosabb
eredményeire.
4.1 Szolnok demográfiai helyzete
A demográfia helyzetfeltárás összegzéseként kijelenthető, hogy Szolnok Megyei Jogú Város és
Jász-Nagykun-Szolnok megye lakossága egyaránt csökkent a 2006 és 2016 közötti időszakban, és
várható, hogy ez a trend a jövőben is folytatódik. A város esetében a népességfogyás oka eleinte
kettős volt. Részben az első időszakban az elvándorlás okozta, részben és a második periódusban
pedig folytatólagosan a természetes fogyás is, amit Szolnok negatív vándorlási egyenlege
fölerősített. A megye demográfiájában a trendek egyértelműen a természetes fogyás jelenségével
magyarázhatók, hiszen a vándorlási egyenleg mindvégig pozitív értékeket mutatott. A
korcsoportok megoszlása és az öregedési indexek ismeretében az is bizonyítható, hogy Szolnok és
Jász-Nagykun-Szolnok megye korstruktúrája a vizsgált időszakban teljesen átalakult, elöregedővé
vált.
4.2 Szolnok ifjúságpolitikája
Szolnok Megyei Jogú Város 2014–2020 időszakra szóló Ifjúsági Koncepciójának céljaként a
következőket határozza meg: „Ifjúsági Koncepciónk célja, hogy a benne megfogalmazott
fejlesztések és feladatok megvalósítása által a fiatalok a társadalom és a helyi közösség hasznos
tagjává váljanak, otthon érezzék magukat Szolnokon, illetve a várost letelepedésük szempontjából
vonzónak találják, és ezáltal biztosítsák Szolnok jövőbeni erőforrásait.” (Szolnok Megyei Jogú
Város Közgyűlése, 2014, 3.o.)
A kötődés mélyítése és a fiatalok elvándorlásának országos tendenciájának mérséklése céljából a
város 2008-ban létrehozta a „Szolnok Hazavár Program”-ot, melynek célja alapvetően az, hogy a
új generáció tanulmányainak befejezése után Szolnokon jusson végzettségének megfelelő és
kiszámítható munkahelyhez, emellett pedig elősegítse az ifjúság otthonteremtési és családalapítási
törekvéseit is. (info.szolnok.hu, 2018.)
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Véleményem szerint dícséretes, hogy Szolnok városa rendelkezik ifjúsági koncepcióval. Benne
olvasható, hogy ugyan törvényi kötelezettség, hogy az önkormányzatok ifjúságügyekben is
ellássanak feladatokat, azonban ez nem kötelezi őket arra, hogy e feladat ellátása érdekében külön
tervezetet is készítsenek. Szolnok város vezetése azonban igyekszik minden lehetséges ponton
tervszerűen és megfontoltan cselekedni.
4.3 A kérdőíves adatfelvétel legfontosabb eredményei
Úgy gondolom, hogy az 1. ábra megerősítette dolgozatom egyik alapfelvetését is, mely szerint a
pályaválasztás előtti középiskolás fiatalok nem minden szempontból tartják élhetőnek és
versenyképesnek Szolnokot. A válaszaikat egy 1–5-ig terjedő skálán adhatták meg (1-es =
egyáltalán nem tartják élhetőnek; 5-ös = nagymértékben élhetőnek tartják).
A fiatalok legalacsonyabb átlagos értékelései éppen azon kulcstényezőknél születtek, melyek
általában egy egészséges jövőkép és minőségi élet legmeghatározóbb fokmérőit jelentik, mint a
karrierlehetőségek, a munkabérek színvonala és a továbbtanulási lehetőségek. A kérdés ugyanis az:
jelenkorunk fiatalja szívesen élnének-e olyan városban, ahol véleményük szerint kifejezetten kevés
karrierlehetőség és alacsony munkabérek várják?

1. ábra: A pályaválasztás előtt álló fiatalok átlagolt véleménye Szolnok város főbb

versenyképességi tényezőiről
Forrás: (Kérdőíves adatfelvétel adatbázisa, 2018) alapján saját szerkesztés – 2018
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A 2. ábrán szemléltetett kérdésről összesen 340-en fejtették ki véleményüket (1-5-ig terjedő skálán,
ahol 1-es = egyáltalán nem; 5-ös = nagymértékben). Közülük 109 válaszadó egyértelműen nem
térne vissza (nagymértékben egyetértett a kérdéssel), 64 pedig nagy valószínűséggel nem térne
vissza. Ugyan itt is erősnek mondható a középértéknek számító 3-as értékelés, de a 4-es és 5-ös
osztályzatok az összes válasz több mint 50%-át lefedik, ami igencsak borúsan jeleníti meg Szolnok
demográfiai jövőképét.

2. ábra: A pályaválasztás előtt álló fiatalok válaszainak eloszlása arra az állításra,

hogy: Véglegesen elköltözne, nem térne vissza (db)
Forrás: (Kérdőíves adatfelvétel adatbázisa, 2018) alapján saját szerkesztés – 2018
5. Összefoglalás
Vizsgálatom kimutatta, hogy Szolnok városa egy igen fiatalbarát városnak tekinthető. Ifjúsági
Koncepcióján keresztül igen tudatosan foglalkozik a városban élő és tanuló fiatalokkal, hogy azok
tisztes helyi polgárként otthonukként tekinthessenek a „Tisza fővárosára”. Ezzel ellentétben a
megkérdezett pályaválasztás előtt álló szolnoki fiatalok a városban élő közösségekről inkább úgy
vélekedtek, hogy nem összetartók, mi több a viszonyaik konfliktusokkal terheltek. Szolnokról és a
térségéről alkotott véleményükben sem lehetett egyértelműen kimutatni, hogy a vizsgált helyszínt
vonzónak tartanák. A fiatalok nézőpontjából versenyképesség tekintetében elég lesújtó
eredmények születtek. A válaszadók olyan tényezőket értékeltek gyengének Szolnokon, amik egy
egészséges jövőkép és minőségi élet szempontjából igencsak sarkalatosak, mint például a
munkabérek alacsony színvonala, és az egyre ritkuló karrierlehetőségek a fiatalok számára. A
pályaválasztás előtt álló megkérdezettek zöme úgy tervez, hogy elhagyja a várost. A várost
elhagyók pedig szintén igazolva a hipotézist úgy terveznek, hogy nem térnek vissza. Összhangban
a korábban végzett szolnoki ifjúságkutatással, 10-ből kilencen mennének, és csak 1 marad. A
fentebb leírtak alapján mindkét hipotézisem beigazolódott.
Szolnok, amennyiben a jövő generációjának szemszögéből is érzékelhető módon javítani szeretné
versenyképességi pozícióját, úgy az alább javasoltak szerint, a következőket volna érdemes
elvégezni:
- Érdemes volna megvizsgálni, hogy azok, akik szívesen maradnának, milyen motivációkkal
magyarázzák maradásukat.
- Monitoring rendszer kidolgozását javaslom abból a célból, hogy a távlatos ifjúsági- és
városi szintű politikák hatékonyabban tudjanak működni.
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Mivel a város alapvetően vándorlási nyereséggel számol, érdemes volna megvizsgálni,
hogy a városba költözőket mi motiválja.
- Érdemes volna néhány jónak mondható vidéki gyakorlatot adaptálni a városban például a
gazdasági, befektetési politika és a szakképzés/ felsőoktatási képzés összehangolásában.
Fontos megjegyezni, hogy jelen vizsgálat eredményétől függetlenül továbbra is szükség van a
városvezetés irányító munkájára az ifjúság támogatásában, és a civil szervezetek állhatatos
munkájára is, hiszen, ha a folyamatot megállítani nem is lehet, de a fiatalok ki- és elvándorlásának
spontán folyamatán lehet változtatni, el lehet érni, hogy tudatosabb, a helyi értékeket jobban szem
előtt tartó döntéseket hozhasson a városvezetés és a térség ifjúsága.
-
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Absztrakt
A módszeres népzenegyűjtő munkák a 20. század elején elsősorban a magyar nyelvterület
peremvidékeire fókuszáltak. A Hajdúság területén végzett kutatások szórványosak, többségük nem
nyújt átfogó képet e kistáj népzenéjéről. Ebből fakadhat az a sematikus elképzelés, miszerint a
Hajdúság népzenéjét a pásztordalok karakterizálják, ezek mellett szinte kizárólag új stílusú
népdalokat találunk e területen. Ennek a kialakult képnek a differenciálására akkor nyílik
lehetőségünk, ha a Hajdúság területén végzett gyűjtések során rögzített teljes dallamanyagot
megvizsgáljuk. Ehhez a vizsgálathoz az átfogó jellegű szakirodalom, a regionális értékeket
felmutató publikációk és az archívumokban őrzött gyűjtések áttekintése is szükséges.
A gyűjtések sorában az első jelentős munka Bartók Béla nevéhez fűződik, aki 1906-ban 58
dallamot rögzített Hajdú vármegye területén. A korai gyűjtések közül Ecsedi István munkája
emelkedik ki, aki saját gyűjtéseit 1927-ben publikálta (Hortobágyi pásztor- és betyár-nóták
dallamokkal). Az 1930-as évek második felében indult útjára a Pátria hanglemezsorozat, amelyben
a Hajdúság területéről összesen 19 hangszeres és 10 vokális dallam jelent meg. A hangszeres
gyűjtések Lajtha László nevéhez fűződnek. A Magyar Népzene Tára sorozat kötetei a teljes magyar
nyelvterület vokális népzenéjéről nyújtanak átfogó képet. A kötetekben publikált hajdúsági
dallamok Balla Péter, Borsay Ilona, Dancs Lajos, Dorogi Márton, Ecsedi István, Kiss Lajos, Papp
János, Paulovics Géza, Sárosi Bálint, Sztanó Pál és Víg Rudolf gyűjtéseiből származnak. A
régióban jelentős gyűjtőtevékenységet végzett Bencze Lászlóné dr. Mező Judit, dr. Joób Árpád és
tanítványai, valamint Czövek Lajos. Nevükhöz több kottás gyűjtemény és archív felvételekből
szerkesztett hanglemez publikálása kapcsolódik. Nem mehetünk el szó nélkül Béres András
munkássága mellett sem. Az elsősorban táncfolklorisztikával foglalkozó kutatónak számos
népzenei és népmesegyűjtését őrzik a debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattárában.
Jelen kutatás egyik nagy hozadéka a Zenetudományi Intézet archívumában fellelt Papp Jánoshagyaték. Dr. Papp János a debreceni Tanítóképző Főiskola tanáraként dolgozott, emellett pedig
módszeres gyűjtőtevékenységet folytatott elsősorban Hajdú, Bihar és Szabolcs vármegyék
területén. 1956 és 1978 között a három vármegye valamennyi települését végigjárta, beleértve a
tanyavilágot és a pusztákat is. Munkája során több társadalmi osztály tagjaitól rögzített dallamokat,
széles műfaji keretben. Az általa felgyűjtött, rögzített anyag átfogó képet nyújt a Felső-Tisza vidék
vokális népzenéjéről.
A népzenei gyűjtések jelentős része a vokális népzenei dallamrepertoár vizsgálatára irányul. Ez a
szemlélet tetten érhető a Hajdúság területén végzett kutatásokban is, erről a kistájról hangszeres
adatrögzítésről csak szórványos adataink vannak. Az utóbbi években végzett kutatómunka során
több olyan hajdúsági és bihari paraszt- és cigányzenészt sikerült a kollégáimmal felkeresni, akik a
20. század második felében a hagyományos paraszti kultúra keretei között voltak aktív muzsikusok.
A vonószenekarok teljes formájukban már nem találhatók meg, de fontos és hiánypótló népzenei
gyűjtéseket folytatunk ezekkel a zenészekkel.
Kulcsszavak: népzene, népzenegyűjtés, Hajdúság

632

1. Bevezetés
A Hajdúság népzenéjéről világos, letisztult képet kaphatunk a különböző összefoglaló igényű
kiadványokból. Eszerint a népdaloknak két jellegzetes csoportjával találkozik az érdeklődő: a régi
stílusú pásztordalokkal és a visszatérő sorszerkezetű új stílusú népdalokkal. [Vö. 35:59, 37:211,
8:45] Felületesen szemlélve ezek a kijelentések helyénvalónak tűnnek, ugyanakkor sok kérdést
vetnek fel.
Hogyan lehetséges, hogy a hagyományos társadalom egyetlen rétegéhez, a pásztorokhoz köthető
dallamok határoznak meg egy teljes kistájat? Az ún. pásztordalok csak a pásztorok zenei
kultúrájának részeként jelennek-e meg a hagyományban, vagy azokat más társadalmi rétegek is
használják, használták? Hogyan tudjuk meghatározni a pásztordalok fogalmát: csak a szövegük
különíti el más műfaji alcsoportoktól, vagy zenei jegyeik is jellegzetesek? A régi stílusú népdalaink
más rétegeinek példáival egyáltalán nem találkozunk a Hajdúságban? A pásztordalok dallamai más,
nem a pásztorkodáshoz kötődő szövegekkel előfordulnak-e a Hajdúság zenefolklórjában?
A Hajdúság társadalmának összetétele a magyar nyelvterület egészéhez hasonlóan többrétegű,
nyilvánvalóan zenei kultúrájának képét sem lehet ennyire leegyszerűsíteni. Az 1910. évi
népszámlálás adataiból kiolvasható, hogy Hajdú vármegyében a lakosság kereső rétegének kb. 14,
Debrecent is beleszámítva kb. 10%-át teszi ki a pásztorság. [32, 33]1 A magyar nyelvterület
egészéhez viszonyítva tehát a pásztorság itt nagyobb számban, magasabb arányban képviselteti
magát, de láthatóan ez még mindig nem a többség. A pásztorok elszigetelt életmódja pedig
megkérdőjelezi azt, hogy a többségi társadalomra a dalaik olyan elsöprő hatással lehettek volna,
hogy minden más feledésbe merült. Sokkal valószínűbb, hogy a kutatói érdeklődés a gyűjtések
során a különleges felé fordult, azaz az elsőként felbukkant pásztordalok rögzítése után a gyűjtők
mást módszeresen nem is kerestek, hanem ennek a rétegnek a variánsai kerültek a fókuszba. A
rögzítés és publikálás hiánya természetesen nem jelenti azt, hogy mást nem énekeltek ezen a
területen, csupán az adatrögzítés hiányosságát, egyirányúságát jelzik. Az egyoldalú gyűjtések
adatai alapján születtek meg azok a publikációk, melyekben a pásztorok körében gyűjtött
dallamanyag következésképpen túlreprezentált. Ezek tükrében fogalmazódtak meg azok az
általánosító megállapítások, melyek szerint a pásztordalok a Hajdúság zenefolklórját
karakterizálják. A Hajdúság népzenéjét tárgyaló kistáji monográfiákban ugyanakkor sokkal
színesebb, árnyaltabb képet kirajzoló zenei anyaggal találkozunk, és a publikálatlan gyűjtések
dokumentumai is egy változatosabb összképet kirajzoló, új adathalmazt tárnak elénk.
Feltételezem tehát, hogy a Hajdúság zenei kultúrája differenciáltabb a közismert álláspontnál. A
régi stílusú népzene valószínűleg nem tűnt el nyomtalanul a Hajdúságból, illetve nem csak egyetlen
csoport képviselői körében maradt fenn. A népszokásokhoz kapcsolódó szertartásos dallamok sok
archaikus elemet megőriztek, a szerkezetük sokféle [21] ugyan, de mind élesen elkülönül az új
stílustól. A szokásokat vizsgálva tehát feltehetően régi zenei anyagot találunk. Ugyancsak vizsgálat
tárgyát képezi, hogy más társadalmi rétegek – földművesek, kereskedők – milyen dallamokat
énekeltek. A publikálatlan gyűjtések helyszíni naplóiból szerencsés esetben az adatközlő születési
adatain túl a foglalkozására is találunk utalást. A vizsgálat történelmi kerete a 20. század első
hajdúsági népzenei gyűjtésétől (Hajdúsámson, 1906. gyűjtő: Bartók Béla [46]) az első pávakörök
megalakulásáig (az 1970-es második harmada) terjed, hiszen ebben az intervallumban
valószínűsíthető a legkisebb külső befolyás a dallamrepertoárra. A földrajzi keretet a teljes

Hajdú vármegye járásai és Debrecen városa külön szerepel a statisztikában. Hajdú vármegyében a 61.563
keresőből 45.671 fő (75%) foglalkozott mezőgazdasággal. Mezőgazdasági munkás 17.722 fő, amely – még ha
feltételezzük is, hogy a felét teszi ki a pásztorság – mintegy a teljes kereső lakosság 14%-át teszi ki. Debrecen
városban a kereső 42.212 főből a mezőgazdaságban 9.166 fő (22,8%) dolgozott, mezőgazdasági munkásként pedig
3.271 fő. Összesítve a két területen 103.775 fő kereső 52,8%-a dolgozott mezőgazdaságban, azaz 54.837 fő. A
mezőgazdasági munkások száma 20.993 fő, ebből következően a pásztorság aránya 10,1%-ra becsülhető.
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történelmi Hajdú vármegye területén [32, 33]2 jelölöm ki, amit az itt fekvő három kisebb terület (a
Hajdúhát, Debrecen és a Hortobágy) szoros gazdasági és kulturális kapcsolatai támasztanak alá.
A kutatás során szinkrón és diakrón vizsgálatokat folytatok, a dokumentumok elemzése mellett a
recens anyag tanulmányozását is fontosnak tartom. A helyszíni gyűjtések során lehetőség nyílik a
kutatás során elsődlegesen vizsgált időintervallum (1906–1973) gyűjtései kapcsán felvetődött
kérdések tisztázására.
2. Vokális népzenei gyűjtések
2.1 Publikált hajdúsági népdalok
Az első közismert hajdúsági népzenei hangfelvételek a Pátria-sorozat [39] darabjai, de korábbról
is találunk adatokat publikációkban és kéziratokban egyaránt. Először tekintsük át a Hajdúság
népdalairól megjelent publikációkat.
Ecsedi István 1914-ben ír arról, hogy a hortobágyi pásztorok által énekelt dalokat és a táncaikat a
megfelelő technikai eszközökkel érdemes lenne rögzíteni. [16:275–176] Felhívására ő maga adja
meg a választ, amikor gramofonnal végez gyűjtéseket a környéken. A viaszhengereket és a
hozzájuk tartozó jegyzeteket a Déri Múzeumban őrzik. A gyűjtések anyagából 1927-ben készült el
egy kottás kiadvány, melynek címe Hortobágyi pásztor- és betyár-nóták dallamokkal. [17] A kötet
dallamait Bodnár Lajos jegyezte le, és azokat jegyzetekkel látta el, de a dalok rendszerezését Ecsedi
István végezte. Négy csoportba osztotta a dalokat: I. Pásztor nóták, II. Pásztor történetek, III.
Betyár nóták, IV. Rab nóták. Amellett, hogy a kiadvány gazdag forrásanyag, érezhető hatása van a
hajdúsági dallamrepertoárra is. Adatközlőim elmondása szerint sokan az Ecsedi-könyvből tanultak
vissza szövegeket azokra a dallamokra, amelyeket a hagyományos kultúra keretei közt tanultak
meg. A balmazújvárosi ifj. Németi János így nyilatkozott az egyik általa énekelt dallal
kapcsolatban: „Hallottam egy részit annak idején aputúl is, (…) nagyapámék többel énekelték
annak idején, és az Ecsedi-könyvet is elolvastam.” [71]
1931-ben jelent meg N. Bartha Károly kötete Debrecenben Magyar néphagyományok I. címmel.
[34] A kiadvány címoldalán olvasható megjelölés szerint az itt publikált szokásanyagokat a szerző
a tanítványaival közösen gyűjtötte, majd ő rendszerezte, szerkesztette az összegyűlt adatokat. A
kötetben a jeles napi szokásanyag mellett népi játékokat és hiedelemtörténeteket találunk Hajdú,
Szabolcs, Szatmár és Békés megyékből. A hajdúsági területről a karácsonyi ünnepkör
szokásanyagából közöl példákat a szerző: karácsonyesti csillagozást Alsójózsáról, valamint egyegy betlehemes játékot Mikepércs és Püspökladány településekről, a szokásokhoz tartozó dallamok
lejegyzésével és a kapcsolódó tárgyak rajzával együtt. A népi játékok és a hiedelemtörténetek
jelentős része is a Hajdúság területéről származik. A kötet fontos és gondosan rendezett
forrásanyag.
Az 1930-as évek második felében indult útjára a már említett Pátria hanglemezsorozat, melynek
teljes anyaga mára digitalizálva is elérhető [39], a gyűjtések során rögzített adatok eredeti
dokumentumait pedig a Néprajzi Múzeumban őrzik. [48] A sorozatban a Hajdúság területéről
összesen 19 hangszeres és 10 vokális dallam jelent meg. A vokális dallamok az 1930-as évek
második felében kerültek rögzítésre Tiszacsegén. A 9 dallamból kettőt – egy balladát és egy
strófikus siratót – Szűcs Mihályné Szabó Julianna (68 éves), hetet Tanka Gábor (31 éves) énekelt,
a gyűjtő Balla Péter. A Tanka Gábortól rögzített dallamok több mint fele (4 dallam) pásztordal és
betyárballada, miközben az adatközlő földművesként mutatkozik be a felvételeken. Ez a jelenség
Hajdú vármegye települései [32, 33]: - Hajdúböszörményi j.: Hajdúdorog, Hajdúhadház, Téglás, Alsójózsa,
Felsőjózsa; - Hajdúszoboszlói j.: Földes, Hajdúszovát, Kaba, Nádudvar, Püspökladány, Tetétlen; - Központi j.:
Balmazújváros, Egyek, Hajdúsámson, Mikepércs, Tiszacsege, Vámospércs; - Hajdúböszörmény, Hajdúnánás,
Hajdúszoboszló (rendezett tanácsú városok); - Debrecen (törvényhatósági joggal felruházott város).
A kutatás anyagát és a tényleges földrajzi lelőhelyek kijelölését a kutatás időintervallumában a gyűjtések helye
korlátozhatja.
2
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több dologra is rávilágít. Egyrészt látjuk, hogy pásztordalokat más társadalmi rétegek képviselői is
ismernek, sőt, használnak is. Ugyanakkor az is látszik, hogy a gyűjtői érdeklődés hogyan fordul a
különleges felé: a földművestől is több pásztordalt rögzít, mint a többi műfaji csoport dalaiból
összesen.
Tanka Gábor dalai közül három szerepel Vargyas Lajos példatárában [19] is, melyet Kodály Zoltán
1937-ben írt A magyar népzene című tanulmányához szerkesztett. A három régi stílusú dallam
mellett egy folklorizálódott műdal és két új stílusú népdal képviseli még a Hajdúságot, mindhárom
Bartók Béla 1906-os hajdúsámsoni gyűjtéséből származik. Bartók Béla 58 dallamot gyűjtött ebben
az évben Hajdú vármegye területén. [46, 47]3 A dallamok többsége új stílusú, sokban műzenei
hatásra is bukkanhatunk. Pásztorszövegeknek ebben az anyagban nincs nyoma, annál nagyobb
viszont a katonadalok jelentősége.
Népszerűsítő kiadványokban is találunk szórványos adatokat a Hajdúság népzenéjéről. A
Zeneműkiadó ún. virágos sorozatának két kötetében publikáltak hajdúsági népdalokat: a
Gyöngyvirágban [1] és a Muskátliban [14]. Az előbbi egy régi és egy új stílusú népdalt tartalmaz
Bodaszőlőről, Kovács Lajos 1943-as gyűjtéséből [1:77–78], közülük a régi stílusúnál érdekes
adattal találkozunk. Nevezetesen a dallam a Kiszáradt a tóbul… típus giusto előadásmódú variánsa.
A dallamot a pásztordalok közé szokás sorolni, előadásmódja pedig gyakran parlando-rubato. Az
egyik e tájon közismert versszaka a Poródon a Békás, Réten a Tirimpó… kezdetű, mely a
Hajdúböszörmény környéki csárdákat sorolja fel. A Gyöngyvirág című kötetben is ezt a versszakot
és egy lírai strófát látunk, a szövegkezdet alatti megjelölés: öregek lakodalmi csárdása. A dallam
tehát nem a pásztorokhoz kötődik ebben az esetben, hanem egy szokáshoz kapcsolódik. A
Muskátliban 5 hajdúsági népdalt találunk különböző gyűjtések anyagaiból válogatva: négy új
stílusú dalt az előbb említett bodaszőlői gyűjtésből [14:9, 16, 43, 100] és egy kanásztánc-dallamot
Hortobágy faluból [14:63], amelyet Bárdos Lajos gyűjtött.
Az összefoglaló tudományos munkák sorából a közölt anyag mennyiségét tekintve a Magyar
Népzene Tára sorozat kötetei [20–31] kiemelkednek. Az eddig megjelent kötetek mindegyike
tartalmaz hajdúsági dalanyagot, változó mennyiségben. A jeles napok dalai [21] közül karácsonyi
szokásdalokat (betlehemes, kántáló) és egyetlen újévköszöntőt találunk csupán, a Népdaltípusok 6.
kötetében [30] pedig mindössze 2 hajdúsági dallamot. Az első egy Kodály által Hajdúdorogon
gyűjtött ereszkedő dallam, lírai szöveggel, a másik pedig a Fehér László ballada egyeki változata
Paulovics Géza gyűjtéséből. Tehát mindkettő régi stílusú, és egyik sem pásztorszöveggel társul. A
Magyar Népzene Tára többi kötetében bővebb anyaggal találkozunk. A sorozatban publikált
dallamok Balla Péter, Borsay Ilona, Dancs Lajos, Dorogi Márton, Ecsedi István, Kiss Lajos, Papp
János, Paulovics Géza, Sárosi Bálint, Sztanó Pál és Víg Rudolf gyűjtéseiből származnak. A
kiadványokhoz kapcsolódó terepkutatások [49] feltehetően célzottan egy-egy népdaltípus
vizsgálatára irányultak a Magyar Népzene Tára munkálatai kapcsán.
Nagyrészt ugyanezen gyűjtésekre épül több más összefoglaló tudományos és pedagógiai célú
publikáció Hajdúságra vonatkozó reprezentációja is. Járdányi Pál Magyar népdaltípusok [18] című
kétkötetes művének célja a kiadvány szerkesztésekor elérhető adatok (mintegy 50-60 000 dallam)
alapján egy olyan átfogó munka kiadása, amelyben a jellegzetes népdaltípusok legszebb változatait
közlik. Járdányi Pál kiadványának földrajzi mutatója szerint nem tudunk kizárólag a Hajdúságra
vagy annak tágabb környezetére jellemző népdaltípust elkülöníteni. Vargyas Lajos A magyarság
népzenéje [43] című munkájában a hajdúsági dallampéldák száma elenyésző. Mindegyik dallamot
korábbi publikációkban is megtaláljuk (a Pátria [39] felvételei között vagy a Magyar Népzene Tára
A Zenetudományi Intézet adatbázisában 58 dallamról van feljegyzés [46], mindegyik lelőhelye Sámson vagy
Hajdúsámson. Valószínűleg korai lejegyzések szerepelnek ugyanezen gyűjtés egy részéről a Néprajzi Múzeum
Etnológiai Adattárában is. [47] A 23 dallamból csupán 3 lelőhelyének jelölik Hajdúsámsont, a többinél Debrecen
vagy Debrecen környéke jelölést találunk. Az itt található lejegyzések esetlegességei a gyűjtő-rendszerező munka
kezdeti állapotát mutatják, még nem rajzolódnak ki az egységes kottázási elvek, amelyek a dallamok
összehasonlítását segítik. A vizsgálat során a Bartók-rend bővebb anyagát [46] tekintem kiindulópontnak.
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[20–31] köteteiben). 1984-ben jelent meg Dobszay László munkája, A magyar dal könyve, mely
„a magyar dalkultúra egészéről akart képet adni” [15:9]. A rendezés elve a magyar népdalkészlet
műfaji csoportok szerinti bemutatása. A Pásztorok, betyárok, rabok fejezet dalait vizsgálva az
látható, hogy a pásztordalok az egész nyelvterületen elterjedtek, típusonként változó arányban.
Egyik dallamtípusról sem mondható el, hogy egyetlen kistájra korlátozódik a használati helyük.
A Magyar Népzenei Antológia a teljes magyar nyelvterület népzenéjéről ad átfogó képet. A sorozat
negyedik része foglalkozik az Alföld nagytáj népzenéjével, amely bakelitlemezeken 1989-ben
jelent meg először [56], majd a dallamok kottáit 1994-ben közölték. [37] Nemrég a teljes sorozat
anyagából digitális összkiadást [57] adtak közre. A Hajdúság és Nyírség fejezeten belül 36
Szabolcs megyei dallam mellett 3 hajdúsági kapott helyet. Paksa Katalin: A magyar népdal
díszítése című munkájában [35] nagyobb földrajzi egységeket vizsgált: A Felső-Tisza vidéki
díszítés alfejezetben [35:57–62] találunk említést a Hajdúságról.
1992-től a népdaltanítást szolgáló módszertani segédanyagként kezdték publikálni a Magyar Népi
Énekiskola köteteit [8–12], melynek első részében [8:39–51] olvashatunk rövid összefoglalást a
tájegységi besorolásról és a kistájak zenei jellemzőiről. Nagy változatosság tapasztalható a
tájegységi tagolás megoldásaiban. A Hajdúság a sorozat I. kötetében – meglepő, a korábbi
kiadványoktól4 eltérő megoldással – a Hajdúság és északi peremvidék regionális egységhez került.
Ezt követően örvendetes változás, hogy a II. kötettől a Hajdúság önállóan szerepel. A kistájról
közölt dallamok száma ugyanakkor a megjelent 5 kötetben (összesen 588 dallam) mindössze
három: egy püspökladányi pásztordal [8:191], egy hajdúhadházi betyárdal [9:90–91] és egy
betyárballada [12:70] a tiszacsegei Tanka Gábor Pátria lemezsorozatról [39] ismert felvételei
közül.
2013-ban jelent meg Bereczky János négykötetes műve [7], a magyar népzene új stílusú
dallamrétegét ismertető monográfia. A Magyar népdal új stílusa I. kötetében a szerző eloszlatja azt
a feltételezést, mely szerint az új stílus kialakulása az Alföldhöz köthető, és innen sugárzott szét a
nyelvterület más részeire [36:208]. Bereczky szerint nem lehet a kezdetet ilyen szűken lokalizálni,
hanem „a stílus kialakulása, kiforrása, kifejlődése az ország egész Királyhágón inneni területén
egységesen zajlott…” [7:41]. A három és fél kötetet kitevő gazdag példatárban hajdúsági
népdalokat is nagy számban találunk, a Zenetudományi Intézet archívumából válogatva. 5
Az antológikus művek által kialakított képet a helyi kiadványok árnyalják. Bencze Lászlóné 1982ben A ladányi torony tetejébe… címmel [3] Püspökladány népdalaiból válogatott összeállítást
publikált, az alcím: Hortobágyi és sárréti népdalok. Bár a szerző az alcímben külön tájegységeket
említ, a kötet rendszerezésénél ez nem jelenik meg. A dalokat tematikus elrendezésben látjuk:
pásztordalok, betyárdalok, rabénekek, katonadalok, lírai dalok, mulatódalok követik egymást, a
fejezetek címeit pedig egy-egy népdal szövegkezdete adja. Ennek a kötetnek a bővített kiadása a
2017-ben megjelent Lóra, csikós, lóra – Hortobágyi, sárréti és hajdúsági népdalok című, CDmelléklettel kiegészült kiadvány. [6] Mind a két könyvben a szerző saját gyűjtéseiből válogatott
dallamok szerepelnek. Bencze Lászlóné dr. Mező Judit munkássága során elsősorban Biharban és
Hajdúságban gyűjtött és publikált fontos (szöveges elemzés, vagy akár csak az anyag értelmezését
segítő, bővebb bevezető tanulmányt nélkülöző) kottás gyűjteményeket [2–6] és gyűjtéseiből
összeállított hanglemezeket. [51–53]
Hajdúszovát népdalait Szathmári Károly gyűjtötte össze, és a Hajdúszováti Kodály-Kórus
jubileumainak alkalmából először 100, majd újabb 55 dalból álló válogatást adott közre. [40–41]
Magyar Népzenei Antológia [55–56]: „Hajdúság és Nyírség”, A magyar népdal díszítése [35]: „Felső-Tisza
vidék”, Magyar népdaltípusok [18]: „északkeleti”, illetve „alföldi”. A nagyobb léptékű, az egész magyar
nyelvterület áttekintésére törekvő monográfiák vagy a megyei beosztást tartották irányadónak, ilyen például
Vargyas Lajos A magyarság népzenéje c. munkája [43], vagy egyszerűen megkerülték a dallamrepertoár egyes
dialektusterületeken belüli regionális eloszlásának kérdését. Dobszay László jegyzetapparátusában ugyan
megjelenik a „Hajdú-Szabolcs-Szatmár” bizonytalan behatárolás, de az Alföld északi részének regionális
tagolására a főszövegben nem tér ki. [15]
5
A gyűjtők névsora a Magyar Népzene Tára [20–31] köteteinél említett kutatókkal azonos.
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A népdalokat tematikus csoportosításban mutatja be a szerző a Csillag ragyog… című munkában,
az 55 dal és évben pedig alfabetikus sorrendben. Egységes viszont, hogy mindkét kötetben az
adatközlők mutatójánál többek között azok foglalkozása is szerepel, ami e sorok írójának fontos
forrást jelent a kutatás céljait tekintve. Az adatközlők két névsora között természetes nagy az
átfedés. Az összesen 12 fő csoportosítása foglalkozásuk szerint: 8 fő földműves, 2 fő háztartásbeli,
1 fő juhász, 1 fő cipész, ami a társadalmi rétegezettség szempontjából reális eloszlásnak mondható.
Ebből az anyagból az olvasható ki, hogy a földműves réteg is ismer egyes pásztordalokat, de nem
ez a jellemző, illetve a rokon témájú betyárdalokat, betyárballadákat éneklik inkább. A közölt
dallamrepertoárban a pásztor- és betyárdalok aránya összesen sem tesz ki 20%-ot.
A helyi kiadványok sorát gazdagítja a dr. Joób Árpád által szerkesztett 2001-ben megjelent CD,
melynek címe: Debrecennek van egy vize… Hajdú-Bihar megye neves nótafái. [55] Az alcímből
látszik, hogy ebben az esetben nem néprajzi kistájak, hanem a legújabb közigazgatási rendszer által
határolt terület képezi a válogatás és szerkesztés alapját. A lemezen három hajdúsági (Törő Gábor
– Püspökladány, B. Nagy Ferenc – Nádudvar, Tanka Gábor – Tiszacsege) és három nyírségi (Balázs
Jánosné – Aradványpuszta, Kurtyán Györgyné – Nyíradony, Lázár Mihályné – Nyíradony) énekes
dalaiból kapunk válogatást, mindegyiküktől 5–6 népdal hallható. A nyírségi adatközlőktől
származó felvételek megjelenése a válogatásban jelen esetben indokolható. Az előzőekben tárgyalt
kiadványok ugyanis tudományos igénnyel egyfajta állásfoglalást jeleztek a Hajdúság népzenéjéről,
ez a lemez viszont ismeretterjesztőnek mondható, és pontosan azt tartalmazza, amit a címében ígér.
A kiadványon szereplő felvételek a szerkesztő tanítványainak gyűjtéseiből származnak. Dr. Joób
Árpád gyűjtőtevékenysége is jelentős a Hajdúságban.
A fentiekből kirajzolódik, hogy a Hajdúság magyar népdalkészletéről a legtöbb kiadványban
sematikus képet kapunk, csekély számú példával alátámasztva. Reális képet csak a teljes felgyűjtött
anyag vizsgálata adhat, amely a publikálatlan dallamokat is magában foglalja, melyek egy része
intézményekben, más része magánarchívumokban lelhető fel.
2.2 Archívumi források, magángyűjtemények
A Hajdúság népzenéjére a helyi gyűjtők munkássága révén nagyobb figyelem irányult az 1960–
70-es évektől. A magánarchívumokban őrzött anyagok legnagyobb része Bencze Lászlóné dr.
Mező Judit, valamint dr. Joób Árpád és tanítványai (Dévai János, Dologh Sarolta, Herczeg Mária,
Rőmer Ottó, Szabó Viola) gyűjtéseit foglalja magában. Emellett Czövek Lajos is jelentős
gyűjtőtevékenységet végzett a területen. Nem mehetünk el szó nélkül Béres András munkássága
mellett sem. Az elsősorban táncfolklorisztikával [44] foglalkozó kutatónak számos népzenei és
népmesegyűjtését őrzik a debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattárában. [58] Béres András
népzenei gyűjtéseivel mélyrehatóan (tudomásom szerint) eddig nem foglalkozott senki. A
leszármazottak beleegyezésével jelen kutatás keretein belül ez az anyag is a vizsgálat tárgyát
képezi. A Déri Múzeumban találhatóak Nagy Ferencné Balogh Anna néprajzi gyűjtései is. [60] A
nyugalmazott pedagógus által a múzeum részére bocsátott anyag nagyobb része Téglás folklórjával
foglalkozik, köztük Tégláson gyűjtött népdalokkal is. A Hajdúság hagyományos kultúrája felé
átmenetet képező Polgár településen Barkó Imréné tanítónő végzett néprajzi gyűjtőmunkát. [59] A
helyszíni gyűjtések dokumentumainak feldolgozásából e sorok írója adta közre a polgári népi
játékokat és népszokásokat Szédeli borsó… címmel. [42] Kovácsné Kenyeres Márta pedagógusi
munkája, Tar Csilla pedig tanulmányai folytatása mellett végzi a balmazújvárosi népzenei anyag
vizsgálatát. [67, 70]
A népzenei gyűjtések többsége magyar nemzetiségűektől származik, de Béres András
hagyatékában találunk cigány nemzetiségiektől származó dallamokat is. Itt kell megjegyeznem,
hogy szintén jelentős a Csenki-testvérek (Imre és Sándor) munkássága, akik püspökladányi cigány
adatközlőktől rögzítettek és publikáltak népdalokat. [13]
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A Néprajzi Múzeum archívumának hangfelvételei (Bartók Béla gyűjtései és a Pátria lemezekhez
készült felvételek) online adatbázisban is elérhetőek. [48] A Hajdúsági Múzeumban szórványos és
elsősorban szöveges dokumentumokból [61–66] vonhatunk le következtetéseket a hajdúsági
vokális népzenével kapcsolatban. Papp János hajdúböszörményi gyűjtéséből származó népdalok
lejegyzései is megtalálhatók az itteni Néprajzi Adattárban. [65] Jelen kutatás egyik nagy hozadéka
a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének archívumában fellelt Papp Jánoshagyaték. [68–69] Dr. Papp János (1928–2002) a debreceni Tanítóképző Főiskola tanáraként
dolgozott, emellett nyírábrányi származása kapcsán kezdett népzenei gyűjtőmunkába. Célja
szülőfaluja népzenei monográfiájának összeállítása volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint
Hajdú-Bihar megye településeit azért kezdte bejárni, hogy a környék népzenéjének a nyírábrányi
népdalrepertoárhoz való kapcsolatát vizsgálja. A gyűjtőmunkát 1956–1978 között végezte. Eleinte
helyszíni dallamlejegyzéseket rögzített, hangfelvételekre alkalmas eszköztárral és módszertani
háttérrel 1958-tól rendelkezett.
Az eddig feldolgozott adatok szerint Papp János 10 történelmi vármegye mintegy 135 településén,
településrészén és tanyáján végzett néprajzi, népzenei gyűjtést. A rögzített dallamok túlnyomó
többsége vokális, magyar nemzetiségű adatközlőktől származik. Az itt élő nemzetiségek képviselői
közül cigány és német6 adatközlők dallamait rögzítette Papp János.
A gyűjtési dokumentáció és a gyűjtési terület lefedettsége alapján is megállapítható, hogy Papp
János precíz, módszeres munkát folytatott. A feladatokat, részfeladatokat (pl. lejegyzés) nem zárta
le, de a felgyűjtött, rögzített anyag átfogó képet nyújt a Felső-Tisza vidék vokális népzenéjéről. A
hagyaték alkalmas a kutatásra akár a teljes gyűjtési terület, akár egy részterület – esetünkben a
Hajdúság – áll a kutatás fókuszában.
Papp János azon kevesek közé tartozik, akik nemcsak a vélt egzotikumot keresték az erős identitású
pásztorság körében, hanem a földművesek, iparosok kultúráját is kutatták. Papp János a jeles napi
szokásanyag mellett népi játékokat, lakodalmas dalokat, siratókat is rögzített, valamint lírai
dalokat, balladákat, pásztordalokat. A dallamok között megtaláljuk a pásztordalokként ismert
dallamok lírai szövegű változatait. A Ha felülök a fekete halomra… kezdetű pásztorszövegű dalt a
mai napig éneklik ebben a közismert formájában a hagyományőrző énekesek.

1. kotta: Balmazújváros (Hajdú vm.) id. Németi János (78)
Gyűjtötte és lejegyezte: Tóth Lilla 2016. [71]
Papp János a jegyzőkönyvben nem jelölte az adatközlők nemzetiségét. A saját terepkutatásom során rögzített
adatok alapján a balmazújvárosi gyűjtés egyes dallamainak és adatközlőinek igazolható a német nemzetiséghez
való tartozása. [71]
6
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Ugyanezen népdaltípusnak a Papp János által gyűjtött hajdúböszörményi dallam- és
szövegváltozata lírai szöveggel párosul. Azt a – korábban bizonyosnak tekintett – vélekedést,
miszerint ez a dallam pásztordal, megrengeti a hajdúböszörményi variáns.

2. kotta: Hajdúböszörmény (Hajdú vm.) H. Varga Gábor (71)
Gyűjtötte és lejegyezte: Papp János 1971. [65, 68]
A Papp János-hagyatékban olyan régi stílusú népdalokra is találunk példát, amelyeket eddig más
kistájak jellegzetes dallamaiként azonosítottunk. A Somogy megyéből közismert Kukorica
csutája… kezdetű dallam közeli változata a Hajdúböszörményben rögzített Sűrű erdő, magos fa…
népdalnak. Ennek a dallamtípusnak (kategória: A II 7, Bartók-rendi szám: A 1194) a Bartókrendben [45] további variánsait is megtaláljuk. Moldva kivételével a teljes magyar nyelvterületen
megtalálható ez a dallamtípus7.

Az A 1194 dallamtípus földrajzi megoszlása: - Dunántúl (Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Zala vm.): 7 dallam; Felföld (Abaúj-Torna, Borsod, Gömör és Kis-Hont, Nógrád, Nyitra vm.): 8 dallam; - Alföld (Csongrád vm.): 1
dallam; - Erdély (Bukovina, Csík, Kolozs, Torda-Aranyos, Udvarhely vm.): 11 dallam
7
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3. kotta: Berzence (Somogy vm.) Jankovics Imre (74)
Gyűjtötte: Olsvai Imre 1959. [10]

4. kotta: Hajdúböszörmény (Hajdú vm.) H. Varga Gábor (62)
Gyűjtötte és lejegyezte: Papp János 1961. [65, 68]
A következő, kalotaszegi dallampélda ennek a típusnak rokona. A sorzárlatok és a dallamvezetés
nem pontosan fedik le a másik két közölt változat hangjait, de a dallamsorok íve közeli változatot
rajzol ki.

5. kotta: Inaktelke (Kolozs vm.) Kalló Katalin (70)
Gyűjtötte: Tóth Lilla, Sáriné Szebenyi Judit 2018, lejegyezte Tóth Lilla 2018. [71]
3. Hangszeres népzene a Hajdúságban
A népzenei gyűjtések jelentős része a vokális népzenei dallamrepertoár vizsgálatára irányul. Ez a
szemlélet tetten érhető a Hajdúság területén végzett kutatásokban is, erről a kistájról hangszeres
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adatrögzítésről csak szórványos adataink vannak. Az instrumentális hangfelvételek száma
elenyésző, így a hajdúsági hangszeres népzene képéről elsősorban írásos és szóbeli
szövegemlékekből, valamint a vokális anyag alapján tudunk következtetéseket levonni.
A fent említett Pátria hanglemezeken [39] 10 instrumentális dallam került publikálásra. A
hangszeres gyűjtések Lajtha László, valamint Kodály Zoltán és Rajeczky Benjámin nevéhez
fűződnek, akik egy debreceni vonószenekar repertoárjának részleteit rögzítették 1953-ban. A
dallamok a városi cigányzene, a magyar népies műzene [50] világához kapcsolhatók, ezt jelzik már
az egyes darabok nevei is: f-moll kesergő, primanciális magyar. E felvételek alapján a hajdúsági
hangszeres népzene szegényebb társadalmi rétegeihez kötődő részéről nem tudunk kialakítani
semmilyen képet.
Az 1930-as évek forrásai közé sorolható Georg Höllering kultikus Hortobágy című filmje [54],
mely Móricz Zsigmond Komor ló című novellája alapján készült. A film zenei szerkesztője Lajtha
László volt. Különlegességét – a pusztaromantika mellett – az adta, hogy a szereplők nem
színészek, hanem helyi lakosok voltak, így a néprajzkutatók számára is értékes adatokat rejt a fim:
a megjelenő viseletek, Czinege számadó tánca, a berendezési tárgyak, az elhangzó dallamok mind
a hagyományos kultúra szerves részei, a filmrendező koncepciójának megfelelően elrendezve. A
néző, illetve a kutató feladata meglátni azt a határt, amely egyik oldalán az autentikus elemek, a
másikon pedig a szerkesztői elvek, a városi elemek helyezkednek el. A Hortobágy című filmben
cigányzenekar és duda is megszólal.
Az adatbázisokban fellelhető, 20. század első felében és közepén dokumentált néhány
szólóhegedű-, citera- és nádsíp-felvételen kívül Papp János egy-egy trombitán és harsonán játszott
dallamot is rögzített. Az elsőre szokatlannak tűnő hangszerek jelenlétét a rezesbandák, illetve az
ún. kétéltű bandák8 [38] megjelenése magyarázza.
Az utóbbi években végzett kutatómunka során több olyan hajdúsági és bihari paraszt- és
cigányzenészt kerestünk fel kollégáimmal, akik a 20. század második felében voltak aktív
zenészek, de még napjainkban is vitálisak. A vonószenekarok teljes formájukban már nem
találhatók meg, de fontos és hiánypótló gyűjtéseket folytatunk [71] ezekkel a zenészekkel. A
terepkutatás mellett reprezentatív fórumokon, hagyományőrző gálaműsorok keretében a
néprajztudomány képviselői mellett szélesebb társadalmi réteg, a táncházmozgalom szereplői is
megismerhetik ezeket a zenészeket.9 A hagyományőrző zenészek körében végzett népzenei
gyűjtőmunka folytatása során olyan felvételek készítésére nyílik lehetőség, amelyre eddig nem volt
példa ezen a kistájon.
4. Összefoglalás
A dokumentumelemzések alátámasztják a fent megfogalmazott feltételezést, mely szerint a
Hajdúságban fellelhető népzenei repertoár árnyalt, nem egyszerűsíthető le két nagy egységre. A
pusztaromantika hatása is érezhető a pásztordalok túlreprezentálásában. A pásztorok sajátos,
archaikus vonásokat a mai napig őrző életformája valóban hangsúlyos szerepet tölt be e kistáj
kulturális arculatának kialakulásában, de a Hajdúság hagyományos kultúrájának valós képe
megrajzolásakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a földműves és iparos réteg kultúráját sem.
Munkám során célom a Hajdúság magyar népdalkészletének terjesztése és népszerűsítése, annak
teljes valójában, a hagyományos keretek közt kialakult arányaival.

A kétéltű bandákban a parasztzenészek kétféle hangszerelésben játszottak: szabadtéren rézfúvós hangszerekkel,
a házon belül pedig főként vonós hangszerekkel.
9
2018 őszén a VI. Cívis Cuháré – Kárpát-medencei Népművészeti Találkozó hagyományőrző gáláján fellépő
hajdúsági és bihari hagyományőrző zenészekből összeállított zenekar tagjai: Győrfi Péter, hegedű – Nagyhegyes,
Pékó Miklós „Szamóca”, hegedű – Egyek, Ungri Ferenc, brácsa – Zsáka, Jeremiás Béla, bőgő – Hajdúszoboszló.
8
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A DIGITÁLIS EGYENLŐTLENSÉGEK DIMENZIÓINAK
VIZSGÁLATA A PISA 2015 MAGYARORSZÁGI ADATAI
ALAPJÁN
Vincze Anikó
BCE Szociológia Doktori Iskola, doktorjelölt, anvincze@gmail.com
Absztrakt
Az utóbbi évtizedben az info-kommunikációs eszközök használata a fiatalok körében a
mindennapok részévé vált. Mint a „digitális bennszülöttek” nemzedékének tagjai, magától értetődő
módon használják ezen eszközöket, melyek a szocializációjuk szerves részét képezik. Az élet
számtalan területén alkalmazzák és élvezik az internet nyújtotta előnyöket, illetve elszenvedik az
online jelenlét hátrányait. A fiatalok IKT-használata és annak hatásai több területen vizsgálhatók.
Tanulmányukban a PISA nemzetközi kompetenciamérés 2015-ös adatfelvételének – amelyben
többek között a diákok IKT-használatát is vizsgálták – magyarországi almintáján igyekeztünk
feltárni a digitális egyenlőtlenségek DiMaggio-Hargittai szerzőpáros által meghatározott
dimenzióinak jellemzőit. Dolgozatunkban ily módon bemutatjuk a technikai felszereltség, az
autonóm használat egy bizonyos aspektusa, az IKT-használati tudás, az IKT-használat társas
támogatása és a használat célja szerinti mintázatokat a 15 éves diákok körében.
Jelen tanulmányban először ismertetjük az IKT-használati módokra, a digitális egyenlőtlenségekre
vonatkozó szakirodalmakat és kutatásokat. Ezt követően felvázoljuk az elemzéshez alkalmazott
adatokat és módszertant, majd pedig részletesen ismertetjük a PISA felmérésben digitális
egyenlőtlenségi dimenzióként értelmezhető változók megoszlásait a 15 éves magyar diákok
körében.
Kulcsszavak: Digitális egyenlőtlenségek, PISA, IKT-használati dimenziók
1. Bevezetés
Az IKT-használat társadalmi hatásainak vizsgálata az IKT-eszközök megjelenésével és az IKT
szektor kiszélesedésével egyre nyomatékosabbá vált a szociológián belül. Ahhoz, hogy jobban meg
tudjunk közelíteni bizonyos társadalmi összefüggéseket az IKT-használattal, szükséges ismerni
azokat a mintázatokat, amelyek alapján további vizsgálódásokat lehet végezni. Ezért
tanulmányunkban igyekszünk azonosítani a digitális egyenlőtlenségi dimenziót, és részletesen
megvizsgáljuk azok megoszlását a 15 éves magyar diákok körében.
2. Elméleti és kutatási háttér
2.1 A digitális szakadék és a digitális egyenlőtlenségek koncepciói
Az info-kommunikációs technológiákkal kapcsolatban megjelenésükkor kétféle nézet terjedt el a
társadalmi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatásukról. Az egyik megközelítés, a normalizációs
hipotézis szerint a technológiák csökkentik, és idővel megszüntetik a társadalmi
egyenlőtlenségeket azáltal, hogy mindenkinek hozzáférést biztosítanak a különféle
információkhoz, tudáshoz, lehetőségekhez. Az ezzel ellentétes szemlélet szkeptikus az új
technológiák egyenlősítő szerepével szemben, a felerősítés-modell ugyanis úgy tartja, hogy az
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új technológiák nemhogy csökkentik, hanem inkább növelik és elmélyítik a társadalmi
egyenlőtlenségeket, továbbá új egyenlőtlenségi dimenziót teremtenek. [1] [2] Habár mindkét
megközelítésnek van teoretikus alapja, az empíria az utóbbi feltevést támasztja alá, azaz azt
tapasztaljuk, hogy az info-kommunikációs technológiák egyenlőtlenül terjednek, és
egyenlőtlenségeket teremtenek.
Több szinten is vizsgálhatóak ezek az egyenlőtlenségek. Egyrészt globálisan: országok, régiók
közötti viszonylatban, másrészt a társadalmon belül, az egyes rétegek, csoportok különbségeit
tekintve. [3]
Az info-kommunikációs technológiák társadalmi vizsgálatai a penetráció mértékének változásával
különböző megközelítést alkalmaztak. Az info-kommunikációs technológiák társadalmi
vonatkozásainak vizsgálatát kezdetben, a penetráció alacsonyabb szintjén a digitális szakadék
(digital gap, digital divide) koncepciója határozta meg. A digitális szakadék dichotomisztikus
megkülönböztetést jelent azok között, akik hozzáférnek, illetve nem férnek hozzá az IKTeszközökhöz, valamint akik használják, illetve nem használják ezeket. Pippa Norris (2002) az
amerikai társadalomban több szinten, részletesen elemezte a digitális szakadék mértékét és
meghatározó tényezőit. A digitális szakadéknak a társadalmon belüli vizsgálata azt tárta fel, hogy
ezt az egyenlőtlenségi típust nagymértékben meghatározzák a hagyományos társadalmi
egyenlőtlenségképző tényezők úgy mint a jövedelem, foglalkozás, iskolázottság, életkor, lakóhely,
etnikum. [4] Az új technológiák szélesebb körű elterjedésével azonban meghaladottá vált ez a
megközelítés, a kutatások fókusza áthelyeződött a használókon belüli egyenlőtlenségek
vizsgálatára, melyeket digitális egyenlőtlenségeknek, vagy másodlagos digitális szakadéknak
neveznek. [5] [6]
A digitális egyenlőtlenség szerinti vizsgálódás tehát a használók közötti eltérésekre fókuszál.
DiMaggio és Hargittai (2001) az általuk bevezetett fogalomnak öt dimenzióját különböztetik meg,
amelyeket figyelembe kell venni az IKT-használók, főleg az internetezők közötti egyenlőtlenségek
elemzésekor. A digitális egyenlőtlenségek első dimenzióját (1) a technikai felszerelés jelenti. A
számítógép, a hardver és a szoftverek, valamint az internetkapcsolat minősége nagymértékben
meghatározza a használatot, korlátozhat, illetve elősegíthet bizonyos alkalmazási módokat. A
digitális egyenlőtlenségek második dimenzióját (2) a használat autonómiája alkotja. Jelentősen
befolyásolja a használatot az, hogy hol történik az internetezés – nyilvános vagy nem nyilvános
helyen –, mennyit kell utaznia a használónak ahhoz, hogy internet-hozzáféréshez érjen, mennyire
szabályozott a használat helyén a használat időtartama és módja, valamint hogy mennyire felügyelt,
kontrollált a használat. A harmadik dimenzió (3) az internetezéshez szükséges képességeket, tudást,
kompetenciát foglalja magába. A digitális egyenlőtlenségeket továbbá befolyásolja az, hogy (4)
mennyire támogatja az egyént szociális környezete az internet használatban, valamint hogy tud-e
a közvetlen környezetéből, családból, barátok közül valaki segítséget nyújtani a használathoz, ha
szükség van rá, vagy pedig formális segítséget kénytelen-e igénybe venni. Az utolsó dimenziót
pedig maga (5) a használat módja, célja jelenti. Azaz hogy valójában mit csinál a felhasználó,
amikor online, milyen tevékenységekre, szórakozásra vagy erőforrás-növelésre használja-e az
internetet. [5]
3. Alkalmazott módszertan
Elemzésünkben a legnagyobb és legteljesebb, az OECD által szervezett, három évenként végzett
nemzetközi kompetenciamérés (PISA) 2015-ös hullámának magyarországi adatait használtuk fel.1
A PISA felmérés során minden résztvevő országban 15 éves diákok körében mérik fel a
matematikai, az olvasás-szövegértési és a természettudományi kompetenciát. Ezen túl a diákok
egyéb kiegészítő kérdőíveket is kitöltenek, mint például az info-kommunikációs eszközök
1

A PISA felmérés magyarországi elemszáma 2015-ben: N=5658
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használatára vonatkozó kérdéssort. Ily módon lehetővé válik elemezni az IKT-használati módokat,
a használókon belüli különbségeket. A digitális egyenlőtlenség öt dimenzióját a táblázatban
bemutatott, a PISA adatbázisban megtalálható változókkal vizsgáltuk (1. táblázat)
1. táblázat: A digitális egyenlőtlenségek dimenziói a PISA 2015 adatfelvétel alapján
Dimenzió

PISA 2015 változó(k)

Van-e lehetőséged otthon az alábbi eszközök bármelyikének
használatára?
Egy átlagos hétköznapon/hétvégi napon mennyi ideig
használod az internetet az iskolán kívül?
Milyen mértékben értesz egyet az alábbi állításokkal?
1.Ha új számítógépes programra van szükségem, én magam
telepítem fel
2. Olvasok digitális eszközökkel kapcsolatban, hogy önálló
legyek.
3. Képességek, tudás
3. Úgy használom a digitális eszközöket, ahogy akarom.
4. Ha problémám adódik egy digitális eszközzel, először magam
próbálom megoldani.
5.Ha szükségem van új alkalmazásra, magam választom ki.
Milyen mértékben értesz egyet az alábbi állításokkal?
1. Hogy újat tudjak meg a digitális eszközökről, szeretek róluk
beszélgetni a barátaimmal
4. Társas támogatás
2.Szeretem megosztani a barátaimmal a digitális eszközökről
szóló információkat
Milyen gyakran használsz digitális eszközöket iskolán kívül az
alábbi tevékenységekre?
5. Használat célja
1. Általános tevékenységek
2. Tanulási célú, iskolai feladatokkal kapcsolatos
Forrás: PISA 2015, saját szerkesztés
1.
Technikai
felszereltség
2.
Használat
autonómiája

A technikai felszereltség dimenzióját az otthoni IKT eszközök meglétén és használatán keresztül
vizsgáljuk. A használat autonómiáját az internethasználat időtartamán keresztül ragadjuk meg.
Hiszen az, hogy egy diák mennyi időt tölt a világhálón iskolán kívül naponta, némileg tükrözi azt,
hogy mennyire szabadon vagy korlátozottan fér hozzá és használhatja az internetet. A diákok IKTtudását az alapján térképeztük fel, hogy mennyire képes a válaszadó saját bevallása szerint önállóan
használni a digitális eszközöket, illetve a használat során felmerülő problémákat megoldani. Az
IKT-használat társadalmi támogatottságát az alapján vizsgáltuk, hogy mennyire jellemző a
válaszadókra, hogy barátaikkal infokommunikációs technológiákról beszélgetnek, ezekről
információt osztanak meg egymással. Végül pedig az internethasználat célját, internethasználati
módokat térképeztünk fel a 15 éves magyar diákok körében. Egyrészt elemeztük az általános
otthoni internetezési tevékenységeket, illetve azokat a felhasználási módokat, amelyek a tanulást,
iskolai feladatok elvégzését és a tanulmányokkal való előrehaladást segítik.
4. Eredmények
4.1 Technikai felszeretség: milyen IKT-eszköz(öke)t használ otthon?
A 2015-ös PISA felmérésben, többek között, az alábbi info-kommunikációs eszközök otthoni
hozzáférésére és használatára kérdeztek rá: asztali számítógép, hordozható laptop/notebook, tablet,
és interneteléréssel rendelkező mobiltelefon. Külön vizsgálták az internet-elérés otthoni meglétét
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illetve használatát is. A magyar válaszadók 96%-a rendelkezik otthon internet csatlakozással, amit
használ is (függetlenül attól, hogy milyen eszközön csatlakozik az internetre). Hasonlóan magas
arányt, 89%-ot képviselnek azok a 15 éves magyar diákok, akiknek olyan mobiltelefonja van,
amellyel a világhálóra is tudnak csatlakozni. Az otthonukban asztali számítógéppel rendelkezők és
egyúttal használók aránya alacsonyabb, 73%. Viszonylag magas arányban fordulnak elő olyan
diákok, akiknek az otthonában ugyan van asztali számítógép, azonban nem használják azt (16%).
A válaszadók 11%-nak azonban nincsen az otthonában asztali számítógép. A 15 éves magyar
diákok kicsivel több mint háromnegyede (78%) rendelkezik otthonában laptoppal vagy
notebookkal, azonban a válaszadóknak „csupán” közel kétharmada használja is ezt az eszközt. Az
IKT eszközök közül legkevésbé elterjedt a tablet, habár a megkérdezett diákok kétharmadának
otthonában van ilyen eszköz. A válaszadóknak azonban kevesebb, mint a fele használ otthon
táblagépet (48%). Ezen eszköz esetében a legmagasabb azok aránya is, akik annak ellenére, hogy
van otthon, nem használják ezt az eszközt (18%).

Forrás: PISA 2015, saját szerkesztés
4.2 Az IKT-használat autonómiája: Mennyi ideig használja az internetet iskolán kívül egy átlagos
hétköznapon és hétvégi napon?
Az internethasználat ideje némileg eltér hétköznap és hétvégén. A válaszadóknak csekély része,
mindössze 2%-a nem tölt sem hétköznap, sem hétvégén időt internetezéssel. A rövid ideig tartó
internetezés, egy óránál kevesebb ideig, nem jellemző sem hétköznap, sem hétvégén. A diákok 5%a legfeljebb félórát, 8%-a pedig 31–60 percet tölt a világhálón egy átlagos hétköznapon. Hétvégén
még kevesebben, a válaszadók 4%-a kevesebb mint félórát, 6%-a pedig fél óra-egy óra közötti
időtartamot fordít internetezésre. Hétköznap többen – a válaszadók kicsit több mint egyötöde
(22%) – töltenek az interneten 1–2 órát, mint hétvégén (14%). Hétvégén a hosszabb ideig tartó
internetezés a legjellemzőbb, a diákok 21%-a 4–6 órát, 29%-a pedig több mint 6 órát tölt internet
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előtt hétvégén. A 2–4 óra közötti időtartamú internetezés közel hasonló arányban népszerű
hétköznap (27%) és hétvégén (24%).

Forrás: PISA 2015, saját szerkesztés
A hétköznap és hétvégén internetezéssel eltöltött idő között igen erős a kapcsolat, a pearson’s féle
korreláció értéke: 0,722.
A diákok hétvégén jellemzően ugyanannyit, vagy a következő kategóriába tartozó időtartamú időt
töltik internetezéssel, mint hétköznap. Kivételt képeznek ez alól azok a fiatalok, akik hétköznap
nem interneteznek az iskolán kívül. Legnagyobb részük, 37%-uk hétvégén sem lép fel a
világhálóra, azonban összesen 40%-uk némi időt – félóra és 2 óra közötti időtartamot – hétvégén
mégis internetezik. A hét közbeni és a hétvégi internetezési idő összevetéséből arra
következtethetünk, hogy a diákoknak a világhálón eltöltött ideje némiképp kontrollált, korlátozott.
Ez a kontroll lehet külső, pl. szülői szabályozás, ami hétvégén megengedőbb, mint hétköznap, de
azért nem határok nélküli. Szintén külső korlátot jelenthet a diákok időbeosztása, a hét közbeni
különórák és a hétvégi programok, amelyek megszabják, hogy egyáltalán mennyi az a szabad idő,
amiből ki lehet valamennyit internetezésre szakítani. Azonban a talált összefüggések fényében ez
a feltételezés azt vonja maga után, hogy a diákok nagy részének ideje hét közben és hétvégén
hasonlóképpen beosztott, hiszen hétvégén legtöbben ugyanannyit vagy egy-két órával többet
töltenek a neten, mint hétköznap. Külső korlátként jelenhet meg továbbá a technikai apparátus, a
használt eszköz, hiszen időben más lehetőségeket nyújt egy helyhez kötött eszköz (pl. asztali
számítógép), mint egy hordozható eszköz (pl. mobiltelefon). Hiszen feltételezhetően könnyebb egy
hordozható, magunkkal vihető eszközről időnként fellépni a világhálóra, mint egy rögzített,
helyhez kötött az eszközről.
A feltételezésünkkel ellentétben szinte alig mutatkozik különbség az internetezés ideje között az
egyes eszközöket használók körében2. A helyhez rögzített eszközt, az asztali számítógépet
használókon belül nagyon hasonlóképpen oszlik meg a különböző időt internetezéssel töltők
aránya, mint a hordozható eszközök esetében. Még az internetképes mobiltelefont használók
körében sem jellemző, hogy nagyobb arányban interneteznének hosszabb időt, mint a többi eszközt
használók.
2

Ez az összefüggés mind a hétköznapi, mind a hétvégi internetezési idő esetében fennáll.
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Úgy tűnik tehát, hogy az internet időbeni autonóm használatát nem befolyásolja az, hogy milyen
eszközről csatlakoznak a diákok a világhálóra.
Az internetezési időt külsőleg kontrolláló tényezők közül tehát vizsgálatom alapján sem a
rendelkezésre álló szabadidő, sem a használt eszköz nem ad kielégítő magyarázatot. A szülői
kontroll feltehetően meghatározó lehet a vizsgált populációban, azonban ennek vizsgálatára a
rendelkezésre álló adatbázis nem nyújt lehetőséget. A külső tényezők mellett azonban
feltételezhetünk egyfajta belső kontrollt, motivációt is, ami befolyásolja az internetezéssel eltöltött
időt. Hiszen abban az esetben, ha a hétköznapon netezésre fordított időt döntően valamiféle külső
(szülői) kontroll következményének tartjuk, akkor hétvégén a találtnál nagyobb arányban lennének
azok, akik sokkal több ideig interneteznek. Feltehetőleg belső motivációk, (az internethasználat
célja, az internettel kapcsolatos attitűdök) is jelentősen befolyásolhatják, hogy ki mennyi időt
bír/szeretne/tud a világhálón eltölteni.
4.3 IKT-használati tudás, digitális kompetencia
A digitális egyenlőtlenségek következő dimenzióját az IKT-használattal, internetezéssel
kapcsolatos tudás és képességek jelentik. Minél otthonosabban mozog valaki a világhálón és minél
jobban ért hozzá, annál több, jobb tartalmakat tud elérni és nagyobb élmény számára az
internetezés. A PISA felmérésben az IKT kompetenciát kilenc item segítségével mérték. Ezek közül
némelyek egy közepes szintű hozzáértő használatra vonatkoznak, mások pedig egy elmélyültebb
érdeklődést, tudást mérnek fel.

Forrás: PISA 2015, saját szerkesztés
A válaszadók összesen több mint 90%-a komfortosan mozog az otthoni IKT-használat terén. A 15
éves diákok összesen 80%-a pedig úgy véli, hogy az IKT-használat során felmerülő problémákat
maga tudja orvosolni. Szinte ugyanekkora arányt képviselnek azok, akiknek nem jelent problémát
egy olyan IKT eszköz használata, amelyet még nem ismernek annyira. A barátoknak, rokonoknak
a minta körülbelül háromnegyede tud segítséget nyújtani az IKT-használat során felmerülő
problémák megoldásában. A többihez viszonyítva „legkevesebben” – a válaszadók 70%-a – érzi
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magát kompetensnek abban, hogy tanácsot adjon digitális eszköz vagy applikáció vásárlása esetén
egy barátnak vagy hozzátartozónak. Úgy tűnik tehát, hogy a 15 évesek legnagyobb része (70–90%a) rendelkezik egy otthonos, jártas IKT-használati tudással, készséggel.
Az IKT-használati tudásra, képességekre vonatkozó további néhány item azt mérte fel a PISA
kutatásban, hogy a válaszadó mennyire képes az önálló, segítség nélküli használatra. A fiatalok
legnagyobb része, kicsivel több mint 80%-a képes saját maga kiválasztani a számára szükséges
applikációkat, illetve elkezdeni megoldani az IKT-használat során felmerülő problémákat. A
válaszadók összesen 77%-a képes olyan módon használni az IKT eszközöket, ahogyan szeretné,
kontrollálja tehát annak használatát. Két item esetében számottevően csökken a hozzáértők aránya.
A minta kb. 60%-át teszik ki azok, akik a szükséges szoftvereket maguk tudják installálni az
eszközükre. Az IKT-eszközök iránti mélyebb érdeklődést a válaszadók kb. fele tanúsít, ők azok,
akik a minél önállóbb használat érdekében utána olvasnak IKT- eszközökről szóló információknak.

Forrás: PISA 2015, saját szerkesztés
A képességek és tudás tekintetében elmondható, hogy a magyar 15 éves diákok legnagyobb része
a digitális bennszülöttek generációját képviseli, akik autonóm módon, otthonosan és hozzáértően
tudják az IKT-eszközöket használni.
4.4 Társas támogatás az IKT-használatban
A digitális egyenlőtlenség DiMaggio-Hargittai szerzőpáros által meghatározott dimenziói között
külön szerepel a társas támogatás, mint befolyásoló tényező. E dimenzió arra vonatkozik, hogy az
egyéni használat mértékét és minőségét befolyásolja az, hogy mennyire támogató az egyén társas
környezete az IKT-használatra vonatkozóan, illetve tud-e informális segítséget kérni, ha szüksége
van rá. Vizsgálatunkban ez a dimenzió abban nyilvánul meg, hogy a válaszadó milyen mértékben
szeret társaival, barátaival digitális eszközökről beszélgetni, információt cserélni. Feltételezhetően
azok, akiknek baráti kapcsolataiban jobban beágyazott az IKT-használat, egy minőségibb
használatot tudnak megvalósítani, és ezáltal jobb teljesítményt tudnak nyújtani az iskolában.
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Forrás: PISA 2015, saját szerkesztés
A válaszadóknak összesen 60%-a szeret a barátaival digitális eszközökről beszélgetni, hogy új
információkhoz jusson az eszközökkel kapcsolatban. Összesen kicsivel több, mint a minta fele
(52%) pedig szeret a barátaival információkat megosztani az IKT-eszközökről. Úgy tűnik, hogy
legtöbbeknek ily módon társas közegébe beágyazott az IKT-használata.
4.5 Az IKT-használat célja
A DiMaggio-Hargittai féle digitális egyenlőtlenségek modelljében a legmeghatározóbb dimenziót
az IKT-használat célja alkotja. Úgy vélik, hogy a használat minőségét és annak társadalmi státuszra
való hatását leginkább az befolyásolja, hogy mit csinál a felhasználó, amikor internetezik? Inkább
rekreációs vagy pedig inkább erőforrás-növelő célra használja az IKT eszközöket? A PISA 2015ös hullámában az otthoni IKT-használat célját két területen is vizsgálták: az általános
internethasználat és a kifejezetten tanulásra irányuló, iskolai feladatok elvégzésével kapcsolatos
használat terén. Az elemzés során külön vizsgáljuk az általános internethasználati és a tanulási célú
módokat.
4.5.1 Általános internethasználati módok
A mindennapos használat szerint csökkenő sorrendbe rendezve az egyes tevékenységeket, azt
találjuk, hogy a 15 éves diákok leggyakrabban a közösségi média felületeit használják. A
válaszadóknak 61%-a mindennap, további közel 20%-a majdnem mindennap fellép a Facebook
vagy más közösségi hálózat oldalára. A második leggyakrabb tevékenység a fiatalok körében az
interneten a szórakoztató videók böngészése, 52%-uk mindennap, 27%-uk pedig szinte mindennap
keres, néz szórakoztatási céllal videókat a különböző videó megosztó portálokon (pl. YouTube).
Az összes felsorolt tevékenység közül ennél találjuk a legkisebb arányban azokat, akik soha nem
szokták ezt végezni. Úgy tűnik tehát, hogy a fiatalok körében a szórakoztató videók nézegetése az
egyik leginkább elterjedt tevékenység az interneten. A mindennapos internetes tevékenységek
sorában a csetelés foglalja el a harmadik helyet. A válaszadóknak 47,5%-a használ valamilyen cset
alkalmazást mindennap. Azonban az előzőekhez képest viszonylag nagyobb arányt képviselnek
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azok, akik soha nem szoktak csetelni, 14%-ot tesznek ki a mintában. Általánosabban elterjedt a
zenék, filmek vagy játékok letöltése az internetről. Habár mindennap a válaszadóknak csak 32%-a
végzi ezt a tevékenységet, összesen 94%-ot képviselnek a mintában azok, akik valamilyen
gyakorisággal szoktak bármilyen tartalmat letölteni az internetről. Nagyon hasonló a végzés
gyakoriságának megoszlása az alábbi két tevékenység, a hírolvasás és az interneten praktikus
információk szerzése esetében. A válaszadók megoszlása viszonylag egyenletes az egyes
kategóriákon belül. Ezt a két tevékenységet legnagyobb arányban hetente egyszer-kétszer végzik a
fiatalok, a praktikus információk szerzését a minta 30%-a, a hírek olvasását pedig 25%-a végzi
ilyen rendszerességgel. A fiatalok körében a legkevésbé népszerű internetes tevékenység a játék.
Akár másokkal online kapcsolódva, akár egyedül. A minta 61%-a soha nem játszik a közösségi
hálókon elérhető online játékokat (pl. Farmville), 42%-a soha nem játszik többszemélyes online
játékokkal, 33%-a pedig egy szereplős játékot. Hasonlóképp kevéssé gyakori tevékenység a saját
készítésű tartalmak feltöltése, megosztása az interneten, a válaszadók 39%-a soha nem szokott ilyet
csinálni. Aki szokott feltölteni, megosztani tartalmakat, az jellemzően havonta vagy hetente
egyszer-kétszer teszi azt. Szintén döntően havi vagy heti egy-két alkalommal végzett tevékenység
az új applikációk letöltése mobileszközre, összesen a válaszadók 57%-a végzi ezt ilyen
gyakorisággal. A fiatalok szintén ritkábban használják az e-mail fiókjukat, 30% havonta egyszerkétszer, 23% pedig hetente egyszer-kétszer használja az elektronikus levelezés e formáját.
A leggyakrabban végzett internetes tevékenységek a 15 éves magyar diákok körében tehát a
közösségi hálók használata, szórakoztató videók böngészése és a csetelés. A legritkábban végzett
online tevékenységek közé pedig a játékok játszása, elsősorban a közösségi hálókon elérhető online
játékok, majd a többszemélyes online játékok, illetve a saját készítésű tartalmak megosztása
tartoznak.

Forrás: PISA 2015, saját szerkesztés
A felsorolt tevékenységek végzésének gyakorisága alapján megpróbáltunk használati profilokat
elkülöníteni, amihez főkomponenseket alkalmaztunk. Az általános használat terén főkomponensek
képzésével háromféle használati típust tudtunk megkülönböztetni, ezek a (1) kommunikációra,
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szórakozásra való felhasználás, (2) a játékra, valamint (3) a tájékozódásra, információszerzésre
való használat.3
A három főkomponens összesen az eredeti változókból származó információ háromnegyedét őrzik
meg, hiszen a kumulált megmagyarázott variancia 75%.
Míg az első és a második főkomponens inkább a szórakozásra, kikapcsolódásra, rekreációra való
internethasználatot tükrözi, addig a harmadik főkomponens egyfajta erőforrás-növelő használatra
utal.
2. táblázat: Általános internethasználati módok - Rotált komponens mátrix
Kommunikáci Játék Információszerzé
ó és
s
szórakozás
0,852
Részvétel közösségi oldalakon (pl Facebook,
MySpace, stb.)
0,766
Online chatelés (pl. MSN)
0,725
Böngészés az interneten szórakozás céljából
(mint videók nézés pl. YouTube)
0,902
Játék több résztvevős online játékokkal
0,894
Játék egyszemélyes játékokkal
0,885
Hírek olvasása az interneten (pl. napi
események)
0,876
Gyakorlati információk szerzése az
internetről
4.5.2 Tanulási célú internethasználat
A 2015-ös PISA felmérésben külön kitértek a kutatók arra, hogy milyen gyakran végeznek a
tanulók iskolán kívül tanulással, iskolai feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket az interneten. A
felsoroltak közül leggyakrabban a diákok egymás között a közösségi hálókon egyeztetnek,
beszélgetnek az iskolai feladatokról, 29% mindennap, további 26% szinte mindennap végzi ezt a
tevékenységet. Viszonylag kicsi azoknak az aránya (8,9%), akik soha nem kommunikálnak a
közösségi hálón diáktársaikkal az iskolai feladatokról. Ezzel szemben az e-mailes egyeztetés
iskolai feladatokról a diákok között kevéssé jellemző, a minta közel 40%-a sohasem használja a
kommunikáció e formáját diáktársaival. Összesen 43%-ot tesznek ki azok, akik havi vagy heti
rendszerességgel e-maileznek iskolai feladatokkal kapcsolatban osztálytársaikkal. Mindennap,
illetve szinte mindennap együttvéve a minta 17%-a választja az üzenetváltásnak e formáját.
A diákok egymás közötti iskolai feladatokkal kapcsolatos kommunikációjának fő terepét tehát a
közösségi hálók jelentik. A közösségi hálókat tanárokkal való kapcsolattartásra ritkábban
használják, összesen a diákok egy ötöde beszél tanárával mindennap vagy közel mindennap ilyen
felületen. A válaszadók 34,9%-a azonban sohasem kommunikál ily módon tanárával. A tanárokkal
való online kapcsolattartás másik módja, az elektronikus levelezés azonban még kevésbé népszerű,
összesen a válaszadók 13,9%-a szokott mindennap vagy majdnem mindennap e-mailezni
tanárával. Hat százalékkal nagyobb részt tesznek ki azok, akik sohasem fordulnak e-mailben
tanáraikhoz (41%), mint azok, akik sohasem lépnek kapcsolatba tanáraikkal a közösségi média
felületein. Jellemzően havonta egyszer-kétszer folytatnak a diákok valamilyen kommunikációt
online tanáraikkal, közel 30% e-mailben, 22,3% pedig a közösségi hálókon.

A magasabb megmagyarázott variancia és a könnyebb értelmezhetőség érdekében a főkomponens-képzés során
néhány itemet kivettünk, amelyek kommunalitása alacsony volt, illetve több főkomponenshez is kapcsolódtak.
3
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Az interneten való böngészés iskolai feladatok teljesítéséhez, például esszé vagy prezentáció
készítéséhez jellemzően hetente egyszer-kétszer (34,4%) vagy havonta egy-két alkalommal
(29,3%) végezett tevékenység. Hasonlóképpen elsősorban heti vagy havi rendszerességgel néznek
utána a tanórákon hallottakkal kapcsolatos információknak interneten – a minta összesen 63%-a –
, illetve készítik el a házi feladatot számítógépen (a válaszadók összesen 58,8%-a). A házifeladat
elkészítésére ritkábban használnak valamilyen mobil eszközt, a diákok 44,5%-a sohasem írta meg
ily módon a leckéjét. Havonta egy-két alkalommal a minta 21%-a, hetente egyszer-kétszer a
válaszadók 18,3%-a használ mobil eszközt a házifeladat megírásához. Akik mindennap vagy közel
mindennap használják mobil eszközüket a házifeladat elkészítéséhez, 16,2%-ot képviselnek.
Az iskolai honlapot letöltés, feltöltés, böngészés céljából a diákok összesen 21,9%-a látogatja
naponta vagy közel naponta. Ugyanekkora részt tesznek ki azok, akik heti (21,7%) és kicsivel
nagyobb részt azok, akik havi (27,2%) rendszerességgel látogatják az iskola honlapját. A
válaszadóknak közel 30%-a azonban sohasem szokott az iskolai honlapon letöltést, feltöltést
végezni. Még kevésbé gyakori az iskolai honlapról való tájékozódás az iskolát, tanárokat, diákokat
érintő hírekről, hirdetésekről. A válaszadók 37%-a sohasem szokott az iskolai honlapról
informálódni. A diákok körülbelül egy-egy ötöde szokott havonta és hetente fellépni az iskola
internetes oldalára. Akik közel mindennap vagy mindennap megnézik a legfrissebb információkat
az iskola honlapján, szintén összesen kicsit több mint 20%-ot tesznek ki.
Az összes tanulással, iskolai feladatokkal kapcsolatos internetes tevékenység közül a tanulást
segítő applikációk letöltése mobil eszközre a legritkábban végzett tevékenység. A minta 52,7%-a
sohasem szokott természettudományos tanulmányi applikációt letölteni, 48,6% pedig soha nem tölt
le bármilyen egyéb tanulást segítő applikációt. Mindkét esetben közel 20%-ot tesznek ki, akik
havonta, 14–15%-ot, akik hetente és 14%-ot, akik mindennap vagy közel mindennap végeznek
ilyen letöltést mobil eszközükre.

Forrás: PISA 2015, saját szerkesztés
Összefoglalva tehát elmondható, hogy a tanulással, iskolai feladatokkal összefüggő internetes
tevékenységek közül a leggyakrabban – mindennap – végzett tevékenység a közösségi hálókon
való kommunikáció a diákok között. Legjellemzőbben havonta vagy hetente szoktak a diákok az

655

interneten iskolai feladatok elkészítéséhez böngészni, utánanézni információknak a tanórán
elhangozottakkal kapcsolatban, illetve házifeladatot számítógépen elkészíteni. A legkevésbé – soha
vagy szinte sohasem – végzett tevékenységek közé a tanulmányi applikációk letöltése mobil
eszközre és a házi feladat mobil eszközön való elkészítése tartoznak.
A tanulással, iskolai feladatokkal összefüggő internethasználati módokat szintén főkomponens
elemzésnek vetettük alá annak érdekében, hogy feltárjunk ezen a területen is használati
mintázatokat. A főkomponens elemzés alapján a változószettben két főkomponens különíthető el.
Az egyik főkomponens tartalmazza azokat a tevékenységeket, amelyek szorosabban az
infokommunikációs eszközöknek a tanuláshoz, a tanulásban való használatát jelentik, úgy mint az
interneten információk gyűjtése iskolai feladat elkészítéséhez vagy a tananyag megértéséhez,
valamint az iskolai feladatokról való kommunikáció diáktársakkal a közösségi háló felületein. A
másik főkomponens foglalja magába az összes többi tevékenységet ebből a változószettből, a
tanulást segítő applikációk letöltésétől kezdve, a házifeladat elkészítéséhez való IKT használaton
át, az iskolai honlapról való tájékozódásig. Ezeket az IKT használati módokat úgy foglaltuk össze,
mint olyan tevékenységek, amelyek a tanulmányok végzését segítik elő, tehát nem szorosan a
tanuláshoz kapcsolódnak
3. táblázat: Tanulási internethasználati módok – Rotált komponens mátrix
IKT használat a
IKT használat a
TANULMÁNYOKHOZ
TANULÁSHOZ
0,883
Tudománnyal kapcsolatos tanulási
alkalmazások
letöltése
mobli
eszközre
0,882
Tanulási alkalmazások letöltése
mobil eszközre
0,815
Házi
feladat
készítése
mobil
eszközzel
0,739
E-mail
használata
tanárokkal
folytatott kommunikációhoz, házi
feladat vagy más iskolai feladat
leadásához
0,724
Házi feladat készítése számítógépen
0,674
Az iskola honlapján közlemények
olvasása, pl. a tanárok hiányzásáról
0,658
E-mail használata más tanulókkal
folytatott kommunikációhoz az
iskolai feladatokról
0,654
Adatok (pl. órarend vagy órai
anyagok) letöltése, feltöltése vagy
böngészése az iskolád honlapján
0,531
Közösségi
oldalak
használata
tanárokkal
folytatott
kommunikációhoz
az
iskolai
feladatokkal kapcsolatosan
0,81
Közösségi
oldalak
használata
tanárokkal
folytatott
kommunikációhoz
az
iskolai
feladatokkal kapcsolatosan
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0,758

Internet
böngészése
iskolai
feladatokhoz
Internet böngészése az órai anyaggal
kapcsolatban

0,695

5. Összefoglalás
Tanulmányunkban a digitális egyenlőtlenségek DiMaggio-Hargittai szerzőpáros által
meghatározott ötféle dimenzióját vettük górcső alá és vizsgáltuk meg a PISA 2015-ös adatai
alapján a magyarországi almintán. A technikai felszereltség terén azt találtuk, hogy az IKT
eszközök penetrációja és használata az otthonokban meglehetősen magas. Szinte minden diák
rendelkezik otthonában internet eléréssel és tíz diák közül kilencnek van internet eléréssel
rendelkező mobiltelefonja. A használat autonómiáját az internetezési időn keresztül vizsgáltuk. A
diákoknak hét közben kb. kétharmada, hétvégén kb. három negyede tölt 2 óránál többet a
világhálón. Az internetezési idő mélyebb elemzéséből arra következtettünk, hogy ezt a tényezőt
inkább befolyásolják belső motivációk, mint külső körülmények, pl. az eszköz hordozhatósága.
Feltehetőleg a szülői kontroll is fontos szerepet játszik az internetezéssel töltött idő korlátozásában,
ennek elemzésére azonban a PISA adatok nem nyújtottak lehetőséget.A magyar 15 éves diákok
többnyire jónak értékelték IKT-tudásukat és kompetenciáikat, tehát elmondható, hogy a „digitális
bennszülöttek” generációjának tagjai. A társas támogatás dimenziójában a válaszadóknak kicsivel
több mint felénél tapasztaltunk ilyen fajta beágyazódását az IKT-használatnak a társas
kapcsolatokba. Végül pedig az internethasználati módok mintázatát vizsgáltuk. Az általános
internethasználat terén kirajzolódott egy döntően kommunikációra és szórakozásra való
felhasználása az internetnek, egy játékok játszására koncentráló használati mód és egy főleg
tájékozódásra, információgyűjtésre irányuló használói profil. A tanulásra, iskolai feladatok
ellátásával kapcsolatos internethasználat terén a válaszok alapján elkülönül egy döntően tanulásra
irányuló használati mód és egy olyasfajta használat, amely a tanulmányokat segíti elő.
A digitális egyenlőtlenségi dimenziók feltárása és megismerése a 15 éves magyar diákok körében
kiinduló pontot jelenthet további kutatásokhoz, amelyek egyrészt irányulhatnak a dimenziókban
differenciáló tényezőkre, mint pl. a nem és a társadalmi háttér szerepére, másrészt pedig
vizsgálhatják ezen dimenziók összefüggéseit más területekkel, mint pl. a tanulással, iskolai
teljesítménnyel való kapcsolatot.
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JEGYKATEGÓRIÁK KÖZÖTTI ÁRKÜLÖNBSÉGEK – A
SPORT ÉS IGAZSÁGOSSÁG SZEMSZÖGÉBŐL
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Testnevelési Egyetem, Sporttudományok Doktori Iskola, doktorjelölt
Sportmenedzsment – Sportegyesületek minősítési rendszere
zimanyi.robert@evopro-sc.com
Absztrakt
A legtöbb rendezvényen megfigyelhetünk különböző árkategóriás jegyeket és helyeket, a
kategóriák megkülönböztetése a többletszolgáltatásban rejlik. Mit jelent a többletszolgáltatás?
Valóban több és jobb szolgáltatást kapunk a kifizetett drágább jegyárakért cserébe? A
kategóriák közötti jegyár megkülönböztetések a sportrendezvények világában is gyakoriak, itt
elsősorban a megkülönböztetést az jelenti, milyen helyről, látási viszonyokról (szék vagy
állóhely) tudjuk figyelni adott eseményt, mennyire vagyunk közel a játéktérhez. Jogos, egyben
igazságos az eszerinti kategóriák megkülönböztetése? A jogosság alapjának az igazságosságot
tekintem, mint az arisztotelészi legfőbb erényt. A tanulmány a sporteseményekkel kapcsolatban
felmerülő alábbi igazságosság-elméleteket vizsgálja: evolucionista szemlélet, Arisztotelész
igazságossággal kapcsolatos megkülönböztetése, Bentham és Mill utilitarista felfogása, a
libertarianizmus, meritokrácia, egalitarianizmus, valamint a pozitív diszkrimináció elmélete. A
tanulmányban bemutatott igazságosság-elméletek alapján el kell dönteni, mely igazságosságelméletet követik a sportesemény szervezők a jegyár különbségek meghatározásával
kapcsolatban, és miért? Mitől függ egy kategória, és hol a kategória határa? A tanulmányban
kettő sportrendezvény esik részletes vizsgálat alá, a 2019-es jégkorong világbajnokság
(Világcsoport) és a tenisz Davis Cup 2019-es novemberi döntőjének februári selejtezői. Miként
tudtak a szervezők igazságos jegyár különbségeket megállapítani a mérkőzésekkel
kapcsolatban? Egyáltalán alkalmaztak különbséget? Akármelyik igazságosság-elméletet is
követik, annak a rendezvény lényegi természetével összhangban kell lennie. A kutatás során
kiderült, a tanulmányban vizsgált igazságosság-elméleteknek lehet létjogosultságuk – azonban
egyik igazságosság-elmélet sem tud egyedüliként és kizárólagosan megvalósulni a
sportesemények hivatalos jegyárai közötti kategóriakülönbségekkel kapcsolatban.
Összességében megállapítható, a sportesemények hivatalos jegyár kategóriák közötti
különbsége több esetben is tekinthető igazságosnak, attól függ, melyik igazságosság-elméletet
követve tekintik a szervezők jogosnak, ezáltal igazságosnak a kategóriák közötti
megkülönböztetést, és miért.
Kulcsszavak: sportesemény, télosz, jegykategória különbségek, igazságosság-elméletek
1. Témaválasztás indoklása
Az igazságot ugyanúgy keressük a sportban, mint más társadalmi alrendszerben. Ennek
megfelelően ugyanúgy szeretjük igazságosnak érezni a jegyárakat a sportba. Mi alapján
határozzák meg a jegyár különbségeket? Van-e igazságalapja a kategóriák közötti
különbségeknek és a hozzá tartozóan megállapított jegyáraknak? Igazságosnak kell lennie a
jegyár-képzésnek? Társadalmilag és erkölcsileg mindenképpen, gazdaságilag azonban nem
feltétlenül. A szervezők általi jegyárak meghatározásának alapja nem az igazságosság, sokkal
inkább gazdasági érdekek húzódnak a háttérben, középpontban a profitmaximalizálással, azaz
minél nagyobb haszon generálása a jegyeladásokból. Azonban emellett a sport téloszát és
értékét is figyelembe kell venni, azaz a gazdasági érdekek nem játszhatnak kizárólagos szerepet
– ha irreálisan magas jegyárakat határoznának meg, akkor elsősorban nem adott sportág űzői
és képviselői ülnének a nézőtéren (akik a célcsoport), hanem azon nézők, akik ugyan meg
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tudják fizetni a magasabb jegyárakat, azonban semleges érzésűek a jégkoronggal és a tenisszel
kapcsolatban. A gazdasági érdekek mellett egy versenysport eseményhez hozzátartoznak a
nézők is, így a „sportszakmai és sportgazdasági kereslet-kínálat” elvének megfelelve olyan
jegyárakat kell meghatározni, amelyek mellett megvalósulhat egy sportrendezvény, megfelelő
létszámú közönséggel (akár teltházzal). Azaz nem lehet kizárólag gazdasági kérdés. Annyiban
ki lehet helyezni a gazdaságra a hangsúlyt, hogy megkülönböztethetnek különböző jegyárakat,
ez alapján ugyanazt az eseményt nézik a nézők, csak máshonnan – így a helyjegy lehet a
megkülönböztetés, ezáltal a többletszolgáltatás alapja. Ha különböző jegyár kategóriák vannak,
akkor indokolt a különböző szolgáltatás is. Milyen igazságossági elv alapján lehet
megkülönböztetni a jegyár kategóriákat? Abból a könnyen elfogadható feltételezésből indulunk
ki, hogy az I. kategóriás jegyek bizonyos szempontokból jobb minőségűek, mint a II. kategóriás
jegyek, amelyek az árban is megmutatkoznak. Miben különböznek a kategóriák közötti
jegyárak? Minden szempontra a tanulmány terjedelmére való tekintettel nem térek ki, csak
olyanokra, amelyeket igazságosság alapján fontosnak vélek. A kategóriák közötti jegyárkülönbségre nem térek ki, ahogy a plusz szolgáltatás milyenségére sem; a kutatás
szempontjából csak az a fontos, hogy az I. kategóriás jegyárak igazságosan adhatnak-e, és
nyújthatnak-e többet, mint a II. kategóriás jegyárak. A tanulmány nem vizsgálja az igazságosság
mértéke és a kategóriák közötti jegyár különbséget.
2. Bevezetés
A sporteseményeket különbözőképpen lehet csoportosítani és elemezni, eszerint
megkülönböztethetünk sportegyesületi analógiának megfelelően verseny, szabadidős és
vállalati sportegyesületeket, sporttevékenységeket és sporteseményeket. [1] A 2019-es
jégkorong világbajnokság Világcsoportja (továbbiakban: jégkorong világbajnokság) és a tenisz
Davis Cup 2019 selejtezői mindenképpen versenysport eseménynek számítanak, így ennek
megfelelően is kerül elemzésre a világesemény és annak különböző jegyár-kategóriái. Ha a
jégkorong világbajnokság és a tenisz Davis Cup téloszát szeretnénk megtudni, először is
definiálni kell a télosz fogalmát. (Utóbbi esetében a selejtező kifejezés már nem szerepel, ahogy
a sportág és az évszám sem, hiszen ugyanúgy a Davis Cup része, és ugyanúgy versenysportról
beszélünk, azaz a továbbiakban: Davis Cup.) A télosz fogalmát Arisztotelésznél fedezhetjük fel,
aki szerint meg kell találnunk a lényegi természetet, azt a bizonyos célt. [2] E gondolatból
kiindulva, mi lehet a jégkorong világbajnokság és a Davis Cup célja, lényegi természete, azaz
télosza? Mivel világversenyről van szó, ezért meg kell felelni a versenysport téloszának is.
Ezalatt az alábbi (a tudomány és közvélemény számára egyaránt könnyen elfogadható) tézist
értjük: a sport normatív értékeinek betartása mellett, amely értékekre jelen tanulmányban nem
térünk ki [3], megnyerni adott versenyt „egyenlő kiinduló feltételek mellett”, a feltételeknek
megfelelően legyőzni minden ellenfelet, és így a világ legjobbjának, azaz világbajnok, vagy
Davis Cup győztes nemzetnek lenni. Ha minden előző feltétel teljesül, akkor a versenysporton
belül a jégkorong világbajnokság és a Davis Cup télosza is érvényesül.
Mindezt hogyan lehet összekapcsolni a kategóriák közötti jegyár különbségekkel
(továbbiakban: jegykategóriák)? A nagyobb érdeklődés egy lehetséges mérőszáma a nézői
látogatottság. Ezt, azaz az optimalizált helyszíni nézőszámot tekinthetjük a jegyértékesítés
téloszának, emellett a jegykategóriák közötti meglévő valódi különbségeket is tekinthetjük
télosznak, amelynek szintén meg kell felelni. Mi határozza meg a jegykategóriák közötti
különbségeket? Egy sportesemény látogatottsága nagy mértékben attól függ, hogyan
határozzák meg a szervezők a hivatalos jegyárakat, ez vonatkozik a jegykategóriák közötti
különbségekre is. Jogosak a jegykategóriák közötti különbségek? A jogosság alapjának az
arisztotelészi legfőbb erényt veszem alapul, azaz az igazságosságot. Ahogy az élet bármely
területén, úgy a sportban is (mint társadalmi alrendszer) törekszünk az igazságosságra. Hogyan
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lehet igazságosan meghatározni a jegyárakat kategóriák között? Egy versenysport esemény
célja, hogy az érdeklődők is meg tudják nézni a helyszínen a mérkőzéseket. Csak így lehet
társadalmi esemény egy sportverseny [4], azaz a magasabb kategóriájú jegyáraknak is
megfizethetőeknek kell lenniük a kereslet-kínálat alapján, hogy ne sérüljön a télosz. Így
mindkettő télosznak (világbajnokság, Davis Cup és jegykategóriák közötti valós különbségek
meghatározása és megléte) meg kell felelni a minőség érdekében – hiszen minőség alatt a
tanulmányban az igazságosságot értem. Azonban minden mérkőzés jegykategóriái igazságosan
vannak meghatározva? A válasz igen, de csak akkor, ha előfeltételként teljesül adott esemény,
jelen esetben a jégkorong világbajnokság, a Davis Cup és a jegykategória különbségek (azaz
valóban van „fizikai” különbség a helyjegyek között) télosza. Szándékosan a fizikai szó
szerepel, hiszen a tanulmány nem foglalkozik olyan kérdésekkel, mint például „érez-e
különbséget”, amelyet kizárólag a vizsgált módszertannal nem lehet kutatni, így értékelni sem.
Ha az előzőekben felsorolt valamelyik télosz nem teljesül (elég akár csak egy télosznak nem
teljesülnie), nem beszélhetünk minőségi sporteseményről, így igazságosságról sem, amely a
minőség egy lehetséges aspektusa. Azonban, hogy megértsük az igazságot, meg kell vizsgálni
a felmerülő és lehetséges igazságosság-elméleteket.
3. Általános igazságosság-elméletek – középpontban a jegykategóriák
Mit jelent az „igazság”? Akkor igazságos „valami”, ha úgy osztjuk el a rendelkezésre álló
javakat helyes módon, ahogyan azt megérdemeljük. [5] Felmerülhet a kérdés: mit érdemlünk
meg, és miért? Fontos az értelmezés szempontjából, hogy morális oldalról közelítjük a kérdést.
A tanulmány a következőkben felsorol olyan igazságosság-elméleteket, amelyek szerepet
játszhatnak a jégkorong világbajnokság és a Davis Cup jegykategóriáival kapcsolatban. A
tanulmány a terjedelemre való tekintettel nem minden igazságosság-elméletet von górcső alá,
valamint az igazságosság-elméleteket nem elemzi minden részletére kiterjedően, hiszen a
vizsgálat a jégkorong világbajnokság és a Davis Cup jegykategóriák közötti különbségek
igazságosságára koncentrálódik. Így a vizsgált igazságosság-elméletek felsorolása után
konkrétan elemezésre és kifejtésre kerülnek a tanulmány szempontjából releváns igazságosságelméletek és azok megjelenési formái.
Az evolúciós igazságosságot az evolúciós elmélet adaptálásaként értelmezhetjük. Azaz
elsődleges a külső és belső feltételekhez történő alkalmazkodás. [6] Alkalmazkodás során
(esetünkben egy jégkorong világbajnokság és a Davis Cup jegykategóriák közötti
különbségével kapcsolatban) úgy kell meghatározni a jegyárakat és a különbségeket,
amelyekhez alkalmazkodni tudnak az érdekelt felek, ezáltal befolyásolni tudják adott mérkőzés
helyszíni nézőszámát. Az evolúciós igazságosság elmélet szerint elsődleges a külső és belső
feltételekhez történő alkalmazkodás. [6] Azaz alkalmazkodni kell a szervezők által
meghatározott jegykategória különbségekhez, azonban a nézők befolyásolni is tudják azzal, ha
nem váltanak belépőjegyet a meghatározott jegyárakon, vagy csak az egyik jegykategória kerül
kiválasztásra,a többit elutasítják, amely hatással van a (kevesebb) nézőszámra is. Így a
szervezőknek csökkenteniük kell az árakat a télosz teljesülése miatt. Erre lehetőségük van
egészen a sportesemények kezdetéig. Arisztotelésznél az igazságosság „legfőbb erényként”
jelenik meg, az arisztotelészi igazságosság a kiválóságra épít. Arisztotelésznél az igazságosság
kardinális erény: az embereknek megadni azt, ami jár nekik, amit érdemelnek – és mindez a
kiválóság alapján határozható meg, mindemellett a többiek így is a legjobb helyzetbe kerülnek.
[2] Az egalitarianizmus szerint „mindenki egyenlő”, azaz az egyenlőségre kell törekedni – a
meritokrácia ezzel ellentétben igazságként, az elért eredményeken alapuló rendszert hirdeti.
A pozitív diszkrimináció is lehet igazságossági aspektus, amely alapján valamely szempont
szerint pozitívan megkülönböztetünk valakiket. Ilyen lehet többek között a sokszínűség
előmozdítása. [5] Alkalmaztak a szervezők pozitív diszkriminációt a jegykategóriák
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meghatározása kapcsán? Erre a kérdéskörre is kitérek a tanulmány során. Nem tartozik a
kutatáshoz, de fontosnak tartom megemlíteni a diszkrimináció kapcsán, hogy a sportnak
mindenféle negatív diszkriminációt1 el kell utasítania, sőt: fel is kell lépni ellene – ezt a sport
érdeke és télosza is megköveteli. Azaz nem lehet a jegykategóriák közötti különbségeket
bármilyen negatív diszkriminációs szempont alapján meghatározni (nem is lenne etikus). Az
más kérdés, hogy anyagilag nem mindenki teheti meg, így diszkriminálva vannak, de a
tanulmány ezt nem tekinti negatív diszkriminációnak, amelyre két érvet sorolna fel: az egyik,
hogy a magasabb jegyárhoz, azaz a jobb jegykategóriához „többlet szolgáltatás” is társul (akkor
lehetne negatív diszkrimináció, ha ugyanolyan szolgáltatás mellett például nem férhetne hozzá
valamely nemzet képviselője, azaz van valami negatív diszkriminációs elem a többiekkel
szemben). A másik ok amiért nem beszélhetünk negatív diszkriminációról, az az ok, hogy
gazdasági alapon: a kereslet-kínálat törvényszerűségeinek megfelelően lettek meghatározva a
jegykategóriák. Az utilitarizmus szerint a lényeg: a haszonelvűség. Bentham a boldogság
maximalizálásával foglalkozott, szerinte az élvezetnek nagyobbnak kell lennie, mint a
fájdalomnak. [7] Mill is megvédte a haszonelvűséget a bírálókkal szemben, etikájának
középpontjában az egyéni szabadságjogok és a haszonelvűség összevetése és összeegyeztetése
szerepel: az emberek bármit szabadon megtehetnek, amit csak akarnak, ennek egyik feltétele,
hogy nem árthatnak vele másoknak – valamint az állam sem korlátozhatja a szabadságjogokat.
[8] Mill filozófiájában a magasabb rendű élvezetek kulcsszerepet kapnak. Szerinte az
alacsonyabb és magasabb rendű élvezetek között különbséget kell tenni. Itt máris találunk egy
hasonlósági pontot a sporteseményi jegykategóriákkal kapcsolatban, amelyre később ki is térek.
A magasabb rendű élvezetek erősebb, hosszabban tartó élvezeteket eredményezhetnek, amely
boldogsághoz vezet. A libertarianizmus képviselői a „szabadelvűséget” és korlátozásmentes
piacot hirdetik, és az állami beavatkozás elutasítását. Az emberi szabadság nevében szabadon
cselekedhetünk bármit, hiszen a szabadság mindannyiunk alapvető joga. [5]
4.
Célkitűzés: az igazságosság-elméletek alkalmazhatósága a jegykategóriák közötti
különbségek indoklására és magyarázatára
A jegykategóriák közötti választás oka legtöbb esetben az ár. Azaz a jegykategóriák közötti
különbségek árban is megjelennek, és ez a többletár ad nagyobb vagy több szolgáltatást
(magasabb áron a „fizikailag is” többletet nyújtó jegykategóriák). Milyen „többlet”
szolgáltatást adhat: közelebbről lehet nézni a mérkőzéseket, közelebb van a küzdőtérhez,
jobban belátható a versenypálya minden része, nagyobb élvezetet nyújt (ahogy korábban
megjegyeztem, belső pszichológiai tényezőkkel jelen körülmények között nem foglalkozik a
tanulmány). A kutatás és források során 3 típus jelenik meg, sporteseménnyel kapcsolatban az
alábbi számú jegykategória figyelhető meg: 1 kategória, 2 különböző kategória, több kategória.
A 2019-es jégkorong világbajnoksággal kapcsolatban 2 jegykategória figyelhető meg, míg a
David Cup kapcsán jelen van mindegyik fent említett kategóriaszám. A kutatás nem foglalkozik
a VIP-belépőkkel, amelyek kiosztásának igazság-elmélete a felkerült kérdések kapcsán külön
tanulmány tárgya lehetne.
A tanulmány a világbajnoksággal és a hozzá tartozó jegyárakkal kapcsolatban a fent említett
igazságosság-elméleteket vizsgálja. Természetesen léteznek további igazságosság-elméletek is,
amelyeket a tanulmány jelen keretek között vizsgál, vagy mert nincs létjogosultságuk a
télosszal kapcsolatban, vagy mert nem tartom relevánsnak a kutatási téma kapcsán, azaz a
jégkorong világbajnokságok és a Davis Cup jegykategóriáival kapcsolatban. Ilyen többek
között a kanti igazságosság, Kant moralitással, racionalitással és szabadsággal kapcsolatos
nézetei, vagy Rawls egyenlőséggel kapcsolatos igazságosság-elmélete. A méltányosság és a
1

Előítélettel és agresszióval kapcsolatos negatív diszkriminációra vonatkoztatva.
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hendikep kérdésköre is ide tartozik. [5] Adott esemény téloszának megfelelő igazságosságelméletet lehet csak alkalmazni, ha minőségi sporteseményről, ezen belül minőségi különböző
jégkorong világbajnoki és Davis Cup jegykategóriákról szeretnénk beszélni.
A tanulmányban bemutatott igazságosság-elméletek alapján el kell dönteni, mely igazságosságelméletet követik a szervezők a jegykategóriák meghatározásával kapcsolatban, és miért. Mely
elméletek alkalmazása indokolt a jégkorong világbajnokság és a Davis Cup jegykategóriáinak
különbségével kapcsolatban? Egyetlen igazság létezik – a kérdés: melyik elméletet kövessük?
Olyan igazságosság-elméletet kell követni, amely az esemény téloszának is megfelel (ez kizáró
kritérium), így az előzőekben felsorolt elméleteket kell rendszerezni és megvizsgálni a
világbajnoki és Davis Cup jegyárak kapcsán. Ahhoz, hogy egy teljes és valós képet kapjunk, a
vizsgált igazságosság-elméletek feldolgozása mellett esettanulmányként össze lett gyűjtve és
elemezve a (2019-es) jégkorong világbajnokság csoportmérkőzéseinek és a Davis Cup
selejtezőinek jegykategóriái. [9, 10] Miként tudtak a szervezők igazságos különbségeket tenni
a jegyárak és a jegykategóriák között? A vizsgálat a jégkorong esetében az egy mérkőzésre
szóló belépőjegyekre (individual games) terjed ki, a Davis Cup esetében mind a 8 selejtezős
párharcra. Mindkettő esetben a hivatalos, szervezők által deklarált jegyárakra vonatkozik (a
viszonteladói üzletfelfogásra nem tér ki a tanulmány).
A következőkben részletezésre kerül, milyen eredményeket hozott a kutatás a jégkorong
világbajnokság és a Davis Cup jegykategóriáival kapcsolatban. Természetesen minden
jégkorong világbajnokság és Davis Cup esemény más és más, azonban a nemzetközi
szakszövetség égisze alatt rendezik meg évről-évre ezen versenysport rendezvényeket is, így
az itt kapott eredmények nemcsak a 2019-es jégkorong világbajnokságra és a 2019-es Davis
Cup selejtezőire igazak és érvényesek, hanem általánosságban véve (kisebb módosításokkal és
eltérésekkel) a jelenlegi jégkorong világbajnokságok és Davis Cup selejtezős mérkőzések
tendenciáira is jó kiindulási pontot biztosítanak. Természetesen változások bármikor
bekövetkezhetnek, a kutatás a jelenlegi helyzetet és a 2019-es jégkorong világbajnokságra és a
Davis Cup selejtezőire meghatározott jegykategóriákat elemzi, kutatja és vizsgálja (a jégkorong
esetében adott mérkőzésekre szóló jegykategóriákat, a Davis Cup-nál a napi és a teljes párharcra
szóló belépők jegykategóriáit; azért teszek különbséget, mert a szervezők is más szempontok
szerint határozták meg a belépőjegyeket, amelyekhez több esetben is alkalmaztak
jegykategóriák szerinti megkülönböztetéseket).
5.
Főbb eredmények: a jégkorong világbajnokság csoportmérkőzéseinek hivatalos
jegykategóriái és igazságosságuk
A szervezők már 2018-ban meghatározták a mérkőzések jegyárait és játékrendjét is, így már a
világbajnokság kezdete előtt előre lehet tudni: melyik árkategória mennyibe kerül. A következő
táblázat a 2019-es jégkorong világbajnokság mérkőzéseinek jegyárait és jegykategóriáit
tartalmazza, nemzetekre lebontva (ha két nemzet játszik egymás ellen, ahol eltérőek a jegyárak,
ott a magasabb jegyár számít a mérkőzésre vonatkozóan).
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1. táblázat: A 2019-es jégkorong világbajnokság (Világcsoport) mérkőzések jegyárai –
nemzetekre és jegykategóriák lebontva

Nemzetek

Helyszín

Oroszország (RUS)
Norvégia (NOR)
Csehország (CZE)
Svédország (SWE)
Svájc (SUI)
Olaszország (ITA)
Lettország LAT)
Ausztria (AUT)
Finnország (FIN)
Kanada (CAN)
USA (USA)
Szlovákia (SVK)
Dánia (DEN)
Franciaország (FRA)
Németország (GER)
Nagy-Britannia
(GBR)
negyeddöntő (QF)
negyeddöntő (QF)
negyeddöntő (QF)
negyeddöntő (QF)
elődöntő (SF)
elődöntő (SF)
3. helyért (BMG)
döntő (FINAL)

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa
Kassa

I. kategória II. kategória
jegyár (euro) jegyár (euro)
60
45
35
25
75
60
60
45
60
45
20
10
35
25
20
10
60
45
60
45
60
45
75
60
35
25
20
10
35
25

Kassa

20

10

Pozsony
Pozsony
Kassa
Kassa
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony

100
100
100
100
200
200
180
350

70
70
70
70
160
160
145
300

előre
meghatározott
fix jegyárak,
csapatoktól
független

Készítette: Saját táblázat
Adatok forrása: http://2019.iihfworlds.com/en/tickets/
Pozsonyban és Kassán rendezik a világbajnokságot, mindkét helyen alkalmaztak a szervezők
jegykategóriák között árkülönbséget. A helyszíntől függetlenek a jegyárak és a jegykategóriák,
azaz ebből a szempontból egalitarianista a rendszer [9]. A jegykategóriák közötti különbségek
egyenlőségével később foglalkozik a tanulmány, valamint a terjedelemre való tekintettel nem
elemzem az összes nemzetre vonatkozó jegyárat, kizárólag a jegykategóriák közötti
különbséget vizsgálom.
Az evolúciós igazságosság-elmélet szerint elsődleges a külső és belső feltételekhez történő
alkalmazkodás. [6] Azaz alkalmazkodni kell a szervezők jegykategóriáihoz, például úgy: akik
meg tudják venni a jegyeket, meg is fogják. Azonban a fenti télosz alapján a szervezőknek is
úgy kell meghatározni a jegykategóriákat, amelyekhez alkalmazkodni tudnak az érdekelt felek,
ezáltal befolyásolni tudják adott mérkőzés helyszíni nézőszámát. A nézők is tudják befolyásolni
azzal, ha nem mennek el adott mérkőzésre, például az I. kategóriás magas jegyárak miatt, így a
szervezőknek csökkenteniük kell az árakat a télosz teljesülése érdekében – optimális esetben
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teltházas mérkőzések alakulnak ki. Erre lehetőségük van egészen a világbajnokság kezdetéig,
sőt: az adott mérkőzésekre szóló belépőket még aznap, a kezdő bedobásig is módosíthatják. Az
arisztotelészi igazságosság-elmélet a kiválóság alapján különböztet meg, ráadásul ezen elv
szerint a többiek is így a legjobb helyzetbe kerülnek. [2] Azaz a „kiválóbb csapatok”
mérkőzéseire magasabbak a jegyárak, ez teljesül is. De mi alapján lehet kiváló egy nemzet? A
kérdést a meritokráciával együtt kezelem, amely elért eredményeken alapuló rendszert hirdet,
mint igazságosságot. Itt is felmerülhet a kérdés, mi alapján érdemlik meg egyes csapatok, hogy
magasabbak a jegyárak? Mind az arisztotelészi kiválóság, mind a meritokrácia esetében a
világranglista helyezéseket lehet alapul venni. [11] Mindezt hogyan lehet adaptálni a
jegykategóriákra? Lehet alkalmazni ezen elméleteket? Azaz a résztvevő csapatok kiválóságára
és elért eredményeikre alapozva igazságos alkalmazni a nézők számára jegykategóriák közötti
árkülönbséget? A válasz nem, hiszen a jegykategóriák közötti árkülönbségek nem a csapatokra
vonatkoznak, hanem azokra a személyekre, akik megveszik, ez pedig (rezervációs) ár kérdése.
Azaz nem a kiválóbb és (korábban) jobb (jégkorong) eredményt elért személyek vásárolják
meg, hanem akik anyagilag megtehetik, vagy rászánják más jószággal szemben. Azaz fontos
megjegyezni, hogy a jégkorong világbajnokság jegykategóriáinál a meritokrácia és az
arisztotelészi kiválóság alapú megközelítés nem értelmezhető, nincs létjogosultsága a télosszal
kapcsolatban, azaz nem tekinthetőek ezen elméletek szerint igazságosnak a jegykategóriák
közötti különbségek meghatározása (kivéve abban az esetben, ha azt tekintjük elért
eredménynek és kiválóságnak, akik a piacon anyagi értelemben jobban meg vannak becsülve,
díjazva, így lehetőségük van jobb árkategóriás helyre ülni – azonban jelen télosszal ez nem
összeegyeztethető, így nem vizsgálom tovább a kérdéskört).
Az utilitarizmus szerint a kulcs a haszonelvűség. A benthami filozófiát követve a boldogság, az
élvezet maximalizálása a cél. [7] Ennek megfelelően úgy lettek meghatározva a jegykategóriák,
hogy a legnagyobb élvezetet tudják nyújtani, azaz hasznot a szervezőknek és a nézőknek
egyaránt, utóbbiaknak élmény formájában. A szintén utilitarista Mill szerint az emberek bármit
szabadon megtehetnek, amit csak akarnak, ennek egy feltétele: nem árthatnak vele másoknak –
valamint az állam se korlátozza a szabadságjogokat. [8] Azaz a szervezők szabadon
megszabhatják a jegykategóriák közötti különbségeket, csak ne ártsanak másoknak. Mit
jelentenek a „mások”? Ezáltal nem különböztetünk meg embereket kizárólag anyagi helyzet
alapján? Ha más mérkőzésekre is gondolunk, akkor nem ártunk azzal egy csapat szurkolóinak,
ha egy másik nemzet mérkőzésére a jegykategóriák közötti árkülönbségek nem egyenlőek?
Dehogynem, azonban az, hogy ez „ártásnak” számít-e, nem térek ki, ezen kérdéskör újabb
filozófiai kérdéseket vetne fel. Mill filozófiájában ezen téma alapján releváns kérdés a
„magasabb rendű élvezet”. Erre alapozva kijelenthetjük, hogy a jegykategóriák közötti
árkülönbségek összefüggenek az élvezet mértékével is. Azaz ha valaki I. kategóriás helyről
tekint meg egy mérkőzést, akkor az élvezeti érték magasabb lesz a jobb (be)látási körülmények,
a pálya és a kezdőkör közelsége, stb… miatt. Azaz a jobb jegykategóriák „magasabb rendű
élvezetet” tudnak nyújtani a nézőknek a megfizetett jegyár ellenében. A libertarianizmus
eszméje a „szabadelvűséget” és a korlátozásmentes piacot hirdeti és elutasítja az állami
beavatkozást. Az emberi szabadság nevében szabadon cselekedhetünk bármit, hiszen a
szabadság mindannyiunk alapvető joga. [12] Azaz az utilitarianizmushoz hasonlóan a
szervezők szabadon cselekedhetnek, azaz szabadon meghatározhatják a jegykategóriák közötti
különbségeket és áraikat. A korlátozásmentes piac jelenti a kereslet-kínálat egyensúlyát. A
szervezők azon az áron határozzák meg a jegykategóriákat (kínálják), amelyen a későbbi
helyszíni nézők megvásárolják (kereslet) – mindez azt is jelenti, hogy meg kell vizsgálniuk a
szervezőknek, hogy mi az a maximális ár (rezervációs ár), amelyet a szurkolók hajlandóak
kifizetni jegykategórián belül, illetve érzik-e, bíznak-e abban a pluszszolgáltatásban, amelyet
egy magasabb árkategória nyújthat. Természetesen előnyben vannak azok a szurkolók és nézők,
akik (saját) tapasztalatból ismerik a helyszínt és ezen jegykategóriák közötti szolgáltatás-
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különbségeket. Azaz ezen elmélet szerint a jegykategóriák közötti különbségeket úgy
határozták meg a szervezők, hogy a belépőjegyeket úgy tudják eladni, hogy teltház legyen –
azaz megvásárolják mind az I., mint a II. kategóriás jegyárakat. [9]
Az egalitarianizmus szerint egyenlőségre kell törekednünk; mindenki egyenlő. Ezen
igazságosság-elmélet a jégkorong világbajnokság jegykategóriái kapcsán nem valósul meg,
hiszen az 1. táblázat alapján különböznek a jegykategóriák árai, mindenhol kisebb a II.
kategóriás jegyár az I. kategóriás jegyárhoz képest – ezt még lehet is magyarázni a nyújtott
többletszolgáltatással, azt azonban nem, hogy nem ugyanolyan árban, mértékben és
százalékban kisebbek a belépőárak.
A pozitív diszkrimináció is lehet egy igazságossági aspektus, amely alapján valamely szempont
szerint pozitívan megkülönböztetünk „valakiket”. A „sandeli elvek” szerint ilyen a múlt
bűneiknek kompenzálása, az előítéletek korrigálása és a sokszínűség előmozdítása [5]. Az első
kettő elv nem tartozik a versenysport kérdéséhez, a harmadik esettel érdemes foglalkozni.
Hogyan lehet értelmezni a sokszínűség előmozdítását? Esetleg úgy, hogy tehetősebb emberek
váltanak jegyeket a kevésbé tehetősekkel szemben, utóbbiak a II. kategóriás helyekről nézik a
mérkőzéseket. Azonban ez sem biztos, mert lehet, hogy egy tehetősebb egyén szereti „papíron”
rosszabb helyről nézni a mérkőzést. Mindez összeegyeztethető a télosszal, azonban a kutatás
nem ezt vizsgálja, így a jegykategóriák megkülönböztetése szempontjából pozitív
diszkrimináció a sandeli értelemben nem figyelhető meg.
6.
Főbb eredmények: a Davis Cup selejtezőinek hivatalos jegykategóriái és
igazságosságuk
Elöljáróban egy fontos megjegyzés: a Davis Cup selejtezőit 2 napon át rendezik, az első napon
van 2 egyéni mérkőzés, ami másnap egy párossal folytatódik, amelyet ismét egyéni mérkőzések
követnek. [13] Az elemzés 10 mérkőzés2 esetében a napijegyekre vonatkozik, és nem a 2 napos
bérletekre.
Fontos előzetesen megjegyezni, hogy a jégkorong világbajnoksághoz hasonlóan a meritokrácia
és az arisztotelészi kiválóság alapú megközelítés a jegykategóriák közötti különbségek kapcsán
a Davis Cup selejtezőkkel kapcsolatban sem értelmezhető, így ezen elméleteket nem elemzem,
ahogy a sandeli pozitív diszkriminációt sem a jégkorong világbajnokságnál leírt érvek miatt.
Továbbá az evolucionista igazságosság-elmélet sem kerül vizsgálat alá, hiszen teljes mértékben
megegyezik a jégkorong világbajnokság jegykategóriának vizsgálatával: alkalmazkodni kell a
szervezők által meghatározott jegyárakhoz – a különbség a jegykategóriák számában
lehetséges, vannak olyan mérkőzések, ahol csak 1 kategória van jelen, de olyan párharc is van,
ahol a szervezők 3 jegykategóriát is megkülönböztettek. A lényeg ugyanaz: alkalmazkodni a
meghatározott körülményekhez. Ugyanez igaz és érvényes a libertarianizmusra is, a jégkorong
világbajnoksághoz hasonlóan a sportágra jellemző vonatkozások betartásával a szervezőknek a
Davis Cup-ra is meg kell határozniuk azt a maximális (rezervációs) árat, amelyet a szurkolók
hajlandóak kifizetni jegykategóriánként, bízva a magasabb árkategóriás hely által nyújtott
többletszolgáltatásban. Azaz a következőkben vizsgált párharcok (10 mérkőzés)
jegykategóriáinak igazságossága az egalitarianizmusra és az utilitarianizmusra koncentrálódik,
ezen igazságosság-elméletek szerint lesznek csoportosítva a Davis Cup mérkőzések.

A Davis Cup selejtezőiben 12 párharcot játszottak, csak a tanulmány megírásának időpontjáig a 12 párharcból
csak 10 párharc jegyárait és jegykategóriát határozták meg a szervezők.
2
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6.1 Egalitarianizmus
Középpontban az egyenlőség, ez érvényesül is az alábbi 6 párharcnál, ahol kizárólag egy
jegykategóriát állapítottak meg a szervezők: Kazahsztán – Portugália, Szlovákia – Kanada,
India – Olaszország, Svájc – Oroszország, Kína – Japán és Kolumbia – Svédország.
Azaz ezen mérkőzéseken minden jegy egyenlő tulajdonságokkal is rendelkezik.3 Kiemelkedik
a sorból a Kína-Japán párharc, ahol az egyenlőség még egy magasabb szinten is teljesül, hiszen
ingyenes volt a belépés, azaz az egyenlőséget még szélesebb körben terjesztették ki, nem volt
anyagi vonzata a belépőknek (kérdés mit tettek volna abban az esetben, ha többen mentek volna
el a mérkőzésre, mint ahány hely van a nézők, szurkolók számára). Teljes egyenlőségről nem
beszélhetünk, hiszen az információhoz való hozzájutás sem egyenlő (egy egyenlőséghez
hozzájárulhatnak IT-fejlesztések).
6.2 Utilitarianizmus
A (gazdasági) hasznosság elvét és a boldogság maximalizálását az alábbi 4 mérkőzésen lehetett
megfigyelni: Ausztrália – Bosznia-Hercegovina, Ausztria – Chile, Brazília – Belgium,4
Németország – Magyarország. A milli felfogás szerint magasabb rendű élvezeteken belül voltak
még magasabb rendűek is, hiszen az ausztál-bosnyák párharc kivételével (ahol 2) mindegyiken
3 jegykategória került meghatározásra. Ez azt jelenti, hogy a tranzitív reláció elvét is elfogadva
a II. kategóriás jegyár magasabb rendű élvezetet jelent, mint az III. kategóriás jegyár – azonban
még a II. kategóriás jegyárnál is (még) magasabb rendű élvezetet jelent az I. kategóriás jegyár
– a megkülönböztetés a küzdőtérhez való távolságon, a pálya beláthatóságán, stb. alapulhat.
Nehéz meghatározni az I., II.,és III. jegykategória között a különbséget, nehezen is mérhető,
valamint a különbségek és az arányok sem biztos egyenlőek – a tanulmány a kategóriák közötti
minőségi összehasonlítással nem foglalkozik (nehéz meghatározni, miért 3x jobb egy helyjegy,
tud-e 3x annyi többletszolgáltatást adni, és ha igen, akkor miért nem kerül 3x annyiba; illetve
hogyan tudnak árakat rendelni a jegykategóriákhoz, mi alapján képeznek árat a kategóriák
között – utóbbinál valószínűleg a szervezők hasznosság-maximalizálása játszhatja a főszerepet
a libertarianista eszmék mellett).
7. Következtetések: Léteznek igazságosan megállapított jegykategóriák
Összességében elmondhatjuk, egy sportesemény, azaz jelen esetben a jégkorong
világbajnokság, a Davis Cup és a jegykategória-meghatározás téloszának mindenképpen meg
kell felelni. Ezek teljesülése nélkül nem beszélhetünk igazságosságról. Egy biztos, a
jegykategóriák között árbeli különbségek vannak, a magasabb jegykategória drágább.
Mindemellett az alkalmazott igazságosság-elméletnek az esemény téloszával is összhangban
kell állnia, amely kizáró feltétel. El kell dönteni, adott mérkőzések jegykategóriáinak
meghatározása esetén melyik a legindokoltabb igazságossági-elmélet, és miért? Ez alapján a
télosz teljesült, hiszen látszólag is volt a jegykategóriák között „fizikai” különbség is, a
magasabb árú jegykategóriás helyjegyek közelebb helyezkedtek el a pálya közepéhez, valamint
a legtöbb esetben fizikailag is közelebb voltak a küzdőtérhez. [9]

Az egyenlő tulajdonságot a rendezvény télosza szempontjából értem, azaz nincsenek megkülönböztetve az
eseményen (Davis Cup) különböző jegykategóriák, csak egyfajta – azaz nincsenek szignifikánsan jobb és rosszabb
helyek megkülönböztetve.
4
A brazil-belga mérkőzés kilóg valamelyest a sorból, mert ott a szervezők csak 2-napos belépőket határoztak meg,
azonban alkalmaztak (3) jegykategória különbségeket is.
3
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A tanulmány megállapítja, hogy a jégkorong világbajnokság és a Davis Cup selejtezőinek
szervezők által meghatározott hivatalos jegykategóriái igazságosnak tekinthetőek abból a
szempontból, ha az alábbi igazságosság-elméleteket vesszük alapul: evolucionista felfogás,
egalitarianizmus, utilitarianizmus, libertarianizmus. Jegykategóriák megkülönböztetése nem
tekinthető igazságosnak a „sandeli elveknek” megfelelő pozitív diszkrimináció szerint, a
jegykategóriák megkülönböztetése ettől független, ahogy a meritokrácia és az arisztotelészi
kiválóság alapú megkülönböztetés szempontjából sem. A versenysportra jogosan jellemző a
meritokratikus és arisztotelészi kiválóság-alapú szemlélet, amely lehet az igazságosság alapja,
azonban a jegykategóriáé nem. Igazságosság szempontjából nem érvényesül a télosz a
meritokráciánál és az arisztotelészi kiválóság alapú megkülönböztetésnél, ugyanis a
jegykategóriák meghatározása nem elért eredmény és kiválóság alapján történik – azaz a kutatás
során kiderült: nem meritokratikus, és nem arisztotelészi kiválóság alapú a jegykategóriák
meghatározási rendszere.
A jegykategóriák meghatározása utilitarista elvet is követ, azaz hasznosság maximalizálás: a
drágább jegykategóriákat is el lehet adni. A jégkorong világbajnokság és a Davis Cup
selejtezőinek jegykategóriáival kapcsolatban megállapítható az egalitarianista és libertarianista
igazságosság is. Azaz több igazságosság-elmélet is megjelenik és érvényesül, azonban egyik
igazságosság-elmélet sem tud egyedüliként és egyértelműen megvalósulni, érvényesülni a
hivatalos jegykategóriákkal kapcsolatban. Az utilitarianizmus a milli felfogás szerint még
inkább képviseltette magát, hiszen a szervezők nemcsak a legnagyobb hasznosság elvét
követték, ezzel maximalizálva a boldogságot (és részben a rendezvény gazdasági megtérülését)
– hanem Mill „magasabb rendű élvezetei” is megfigyelhetőek voltak és ezzel indokolva, miért
határoznak meg jegykategóriákat, miért magasabbak egyes mérkőzésekre helytől függően a
jegyárak. Azaz a jobb jegykategóriák „magasabb rendű élvezetet”, hasznosságot tudnak
nyújtani a nézőknek a megfizetett jegyár ellenében (amelynek mérhetősége kérdéses). Azaz a
jegykategóriák utilitarianizmusa Bentham és Mill filozófiája szerint is (még ha nem is
tökéletesen, de) megvalósul, benthami értelemben a boldogság (hasznosság) maximalizálása
mind a szervezők, mind a nézők érdekében, míg a milli felfogás szerint egy jobb (értsd:
magasabb árú és ezáltal többletszolgáltatást is nyújtó) jegykategória magasabb rendű élvezetet
is eredményezhet. Ezen elmélet összefügg a libertarianizmussal – a legnagyobb hasznosság
érdekében a „szabadelvű piacot”, azaz a kereslet-kínálat törvényeit veszik alapul: mekkora az
a maximális összeg (rezervációs ár), amelyet a szurkolók hajlandóak fizetni egy jegyért, hogy
élőben a helyszínen láthassák a csapatokat. Kérdés, mikor valósulna meg teljes mértékben a
libertarianizmus eszméje. Talán akkor, ha egyenként a jegyeket licitre bocsátanák és akik adott
helyért a legtöbbet hajlandóan fizetni, ők kapnák meg, illetve vásárolhatnák meg a jegyeket?
Egalitariánus is a rendszer, hiszen volt olyan Davis Cup mérkőzés, ahol ingyenes volt a belépés
(igaz, itt jegykategóriák sem kerültek megkülönböztetésre). Ha azonban szigorúan a
jegykategóriák szemszögéből nézzük, akkor egyáltalán nem egalitarianista a rendszer, hiszen
ha vannak jegykategóriák, azok nem egyenlők: különböző helyre szólnak, ahol mások a látási
viszonyok, más a pálya közelsége, stb. Valamint több mérkőzésre is (jégkorongra
vonatkoztatva) ugyanazok voltak a jegykategóriás árak. Összehasonlítva a jégkorong
világbajnokság és a Davis Cup vizsgált jegykategóriáit, utóbbi esetében magasabb számban
képviselteti magát az egalitarianista felfogás (6–4 arányban), ennek egyik oka az lehet, hogy
egy hazai versenyző mindig játszik és a cél a minél nagyobb számú hazai közönség általi
buzdítás – valamelyest háttérbe szorítva az identitás révén az utilitarianista és libertarianista
nézeteket.
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8. Kitekintés, a téma továbbgondolása
Számtalan további igazságossággal kapcsolatos kérdés merülhet fel a jegykategóriák
meghatározásával kapcsolatban, a kérdés továbbra is az, melyik igazságosság elméletet
fogadjuk el, és miért éppen azt követjük? Mi az igazságalap?
Minden jégkorong világbajnokságon és Davis Cup mérkőzéseken ugyanazon igazságosságelméletek jelennek meg a jegykategóriák meghatározása kapcsán? A válasz könnyen belátható:
nem. A szervezők által alkalmazott igazságosság-elméletek filozófiaelméleti és gyakorlati
háttere még lehet ugyanaz, azonban más és más ténylegesen alkalmazott és télosz-kompatibilis
elmélet jelenhet meg évről évre a rendezvényeknél – például más stadionokban rendezik az
eseményeket, vagy más elmélet szerint határozzák meg a jegykategóriákat (ha egyáltalán
meghatároznak, ez függ a létesítményben kialakított nézőtértől is).
Vizsgálni lehet további igazságosság elméleteket is, többek között a rawlsi igazságosságot,
Rawls elméletét a „tudatlanság fátyla” mögötti döntéssel. [14] Mik a különbségek a
jegykategóriák között? Megéri nekem a drágábbat, azaz a „jobb, többletszolgáltatást nyújtó”
helyjegyet választani? Kapok annyi „pluszt”, amivel jobban érzem magam; azaz a milli
utilitarista felfogás szerint „magasabb rendű élvezettel” fogok a mérkőzés után távozni? A
tudatlanság fátyla mögötti döntés akkor érvényes, ha még nem voltam ezen világbajnokság
egyik helyszínének mérkőzésén, hiszen ebben az esetben nem tudhatom, mit fogok kapni a
pénzemért (illetve változhat, ha ugyanaz a stadion, de más az esemény vagy a nézőtér
felosztása). Azonban segíthetnek online rendszerek is, amely IT-segítséggel megmutathatja
virtuális is a helyemet, hogy milyen onnan a játéktér belátása, küzdőtér közelsége, stb… Illetve
ha voltam már az eseményen, akkor nem a tudatlanság fátyla mögött döntök, így ebben az
esetben nem értelmezhető Rawls ezen elmélete.
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Absztrakt
A magyar–japán kapcsolatok már elég széleskörű feldolgozottságnak örvendenek, ugyanakkor
a szimpla diplomáciai kapcsolatok mellett ugyanolyan fontosak a személyes kapcsolatok is,
mert véleményem szerint azok sokkal mélyebbek és jobban segítenek megismerni a másik
kultúrát. Japánban nagyon foglalkoztatott téma volt az 1956-os forradalom, majd a
történelemben egy az egész világra és főként Európára kiterjedő változás következett be; az
1989-es rendszerváltozás. Utóbbinak köszönhetően könnyebbé vált az országok közötti utazás
és átjárás. Japánnal is intenzívebbé váltak az ország kapcsolatai, ezért először az ebben az
időben zajló diplomáciai kapcsolatokat szeretném röviden ismertetni, majd rátérni egy
személyes kapcsolatra egy japán írón és művén keresztül, hogy milyennek látta, ábrázolta akkor
a magyarokat és Magyarországot. A diplomáciai kapcsolatok hatással vannak az érintett
országok egymásról kialakított véleményére, de egyéni szinten ehhez még hozzájárulnak a
sajtó, illetve az irodalmi művek is. Hiszen ezek már sokkal személyesebb értesülési formáknak
számítanak. A sajtó inkább objektíven, tájékoztatásul szolgál az embereknek. Az irodalmi
művek ezzel szemben már szubjektívebb véleményt, valamint képet közölnek, és éppen ezért
jobban hathatnak az olvasóra is. Japán regényírók közül kiemelkedik a már fentebb említett
Mijamoto Teru nemcsak szakmai téren, hanem a regényei témáját illetően is, ugyanis több
regényében felbukkan Magyarországgal kapcsolatos elem. A következőkben arra keresem a
választ, hogy miből merített és miképp ábrázolja a magyar vonatkozású leírásokat, kifejezetten
egy művén keresztül amelyet, 1989-től olvashatott a japán közönség. Vajon miként került
kapcsolatba Magyarországgal? Ebben az időben milyen kapcsolatot ápolt Magyarország és
japán? Mindezekre a választ elsősorban primer forrásokból és a regényből igyekeztem
megtalálni és ismertetni ezt rövid tanulmányomban.
Kulcsszavak: Japán, 1989, magyar–japán kapcsolatok
1. Bevezetés
A II. világháború után Magyarország a szovjet zónába került, míg Japán amerikai megszállás
alá, így mindkét ország kontrolálva volt külpolitikailag. Ráadásképpen a két szembenálló
nagyhatalom ellentétes oldalaira került a két ország, ez és nem csak a belpolitikai problémák
járultak hozzá, ahhoz, hogy a kapcsolatok befagyjanak. Japán 1952-ig volt amerikai megszállás
alatt, majd 1953-ban aláírták a békeszerződést. Magyarország azonban továbbra is a
Szovjetunió fennhatósága alatt maradt. Ebben az időszakban a hatalom erős cenzúrát
alkalmazott nemcsak a híradásokban, hanem a megjelenő vagy megjelenthető könyvek
területén is. Később az 1956-as forradalom idején figyelt fel Japán ismét Magyarországra és
megalakították a Magyarokat Megsegítő Társaságot is, de diplomáciai közeledés még mindig
nem történt. Umemura Júko (梅村裕子) 2017-ben megjelent Japánok és magyarok egymásról
című könyvében nagyon jól bemutatja a forradalomhoz kötődő Japánban íródott irodalmiszakirodalmi műveket, vonatkozásokat. A forradalom utáni helyzet rendeződésének és az
enyhülés politikájának köszönhetően 1959. augusztus 29-én a két ország megújította
diplomáciai kapcsolatait, majd 1964-ben nagyköveti szintre emelte. Ennek köszönhetően

672

sokkal könnyebbé vált már a két ország közötti átjárás. A következő időszak, amikor ismét
felfigyeltek Magyarországra az az 1989-es rendszerváltás idejére volt tehető. Az általam
választott japán író a 80-as években írt magyar vonatkozású műveket, amelyek közül jelen
tanulmányban az 1989-ben megjelenővel szeretnék részletesebben foglalkozni. Sorra
szeretném venni mikor járt Magyarországon és mi ihlette ezirányú műveit. Valamint arra is
keresem a választ, hogy miképpen ábrázolja Magyarországot, illetve magyar szereplőjét.
Mindennek azzal szeretném megadni a hátterét, hogy nagyvonalakban sorra veszem a ’80-as
években milyen hivatalos érintkezések voltak a két ország között. A felhasznált irodalomban
igyekeztem primer forrásokat használni, mert azok reflektáltak a japán sajtóban megjelent
cikkekre is, és megmutatja azt is, hogy a korabeli emberek miről értesülhettek.
2. Magyar–japán diplomáciai kapcsolatok 1982–1992 között
2.1 Hivatalos kapcsolatok 1982–1988 között
A választott időszakkal szeretnék hátteret adni a kiválasztott irodalmi műhöz egészen a
keletkezésétől kezdődően a megjelenéséig. Az 1982-es évben a szó legszorosabb értelmében
vett hivatalos érintkezések történtek, ha nem is konkrétan Japánnal, de Japánban tartott
konferenciákon való részvételen keresztül. Olyanok, mint például az 1982. május 5. és 21.
között rendezett IAG 1. plenáris ülése, [19; 153. p.] vagy a júliusban rendezett IAPTC V.
nemzetközi kongresszusa. [19; 155. p.] Az év többi részében is csak ehhez hasonló találkozások
történtek a két ország részéről. 1982-ben a Magyar Kereskedelmi Kamara 28 magyar
mellékletet jelentetett meg külföldi lapokban, így a Nikkei Bussiness-ben (日経ビジネス) is.
[19; 456. p.]
1983-ban ismét hivatalos látogatás történt ugyanis Fukuda Hadzsime (福田一) az Alsóház
elnöke érkezett Magyarországra parlamenti küldöttség élén augusztus 28. és 31. között. [20; 33.
p.] Magyar küldöttség pedig a Japánban tartott Atom- és Hidrogénbomba-ellenes
világkonferencián július 29. és augusztus 1. között vett részt. [20; 167. p.]
1984-ben július 16. és 21. között a japán kormány meghívására magyar kormányküldöttség
tartózkodott Japánban. A küldöttség vezetője Dr. Faluvégi Lajos volt, aki a Minisztertanács
elnökhelyettese és egyben az Országos Tervhivatal elnöke is volt. Tárgyalásokat folytattak
Okonogi Hikoszaburó (小此木彦三郎) külkereskedelmi és ipari miniszterrel, Kómoto Tosio (
河本敏夫) államminiszterrel, a gazdaságtervezési hivatal vezérigazgatójával. A tárgyalásokon
érintették a világgazdasági kérdéseket és a magyar–japán kapcsolatok további elmélyítésének
lehetőségeit. Ennek következtében konkrét együttműködési lehetőségeket vázoltak fel. Később
a küldöttség találkozott a japán üzleti élet vezető képviselőivel is. A tokiói tárgyalások után
ugyanezen célból Oszakát és Kiotót is felkeresték, valamint jártak a Toshiba (株式会社東芝)
és a Nissan (日産自動車株式会社) gyáregységeiben. Dr. Faluvégi Lajost fogadta a
miniszterelnök Nakaszone Jaszuhiro (中曽根康弘), illetve a külügyminiszterrel Abe Sintaróval
(安倍晋太郎) is folytatott tárgyalásokat. A találkozókon egyetértettek abban, hogy gazdasági,
kulturális és más területeken is fejleszteni kell a két ország közötti kapcsolatokat. Végül a
küldöttség a Parlamentben találkozott a felsőházi Japán–Magyar Baráti Csoport elnökével és
alelnökeivel. [21; 184. p.] November 6. és 14. között a Japán Kommunista Párt KB
elnökségének elnök-helyettese, Murakami Hiromu (村上弘) küldöttség élén tett
Magyarországon látogatást. [21; 48. p.]
1985. szeptember 17. és 21. között Lázár György Japánban tartózkodott, ahol Nakaszone
Jaszuhiro miniszterelnökkel tárgyalt, valamint Hirohito (裕仁) császár is fogadta. [21; 38. p.]
Lázár György nyilatkozataiban megemlítette a magyar–japán barátságot, ami egyre szélesedett
és mélyült az együttműködéseknek köszönhetően. A nemzetközi élet megítélésében ugyan nem
értettek egyet, de a béke megőrzésében és a nemzetek együttműködésének szorgalmazásában
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igen. Azt is hangsúlyozta, hogy a Magyar Népköztársaság érdekelt a gazdasági kapcsolatok
szorosabbra fűzésében. [21; 208–210. p.] Ezt követően november 16-tól 27-ig Dr. Horváth
István az MSZMP képviseletében, küldöttség élén részt vett Tokióban a Japán Kommunista Párt
XVII. kongresszusán. Ott tartózkodása alatt Fuva Tecuzó (不破哲三), a párt KB elnökségének
elnöke, illetve Isibasi Maszasi (石橋政嗣) a Japán Szocialista Párt KVB elnöke is fogadta. Még
ebben a hónapban 20-tól 21-ig a japán külügyminiszter helyettes, Janai Sinicsi (梁井新一)
budapesti tartózkodása alatt gazdasági ügyeket érintő megbeszélést folytatott a
Külügyminisztériumban. [21; 54–56. p.]
1986-ban a Magyar Kereskedelmi Kamara többek között Tokióban és Oszakában is szervezett
magyar Gazdasági és Műszaki Napokat, a külföldi partnerekkel való együttműködés elősegítése
érdekében. Mindemellett 20 külföldi lapban ismét mellékletek jelentek meg, melyekben a
magyar gazdasági partnerek megbízhatóságára hívták fel a figyelmet. [22; 442. p.]
Japán 1987 környékén egy alternatív politikát akart találni, hogy a többi kommunista országra
is nagyobb figyelmet tudjon szentelni, mivel az ezekkel az országokkal folytatott kereskedelme
elég csekély mértékű volt. Hiszen a kelet-európai országok közül Magyarországra érkezett a
legnagyobb mennyiségben japán áru (164 millió dollár), míg Kínával ez a forgalom közel 10
milliárd dollárt tett ki. [8; 13. p.] Január 22. és 28. között Havasi Ferenc a Japán–Magyar
Gazdasági Klub elnökének meghívására tartózkodott Japánban, ahol nem csak a japán
vezetőkkel folytatott megbeszélést, hanem a japán üzleti élet és bankvilág vezetőivel is
találkozott. [23; 5. p.] Mindemellett január 28-án interjút is adott az NHK-Televízióban. [23;
459. p.] Magyarországra való visszatérése után úgy nyilatkozott erről a látogatásról, hogy
egyetértettek abban a japán tárgyalófelekkel, hogy az államközi és a gazdasági
együttműködésben is sokkal nagyobb lehetőségek vannak annál, mint amennyire eddig éltek
velük. [23; 122. p.]
1988. január 25-én Dr. Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottsága titkára, és az
Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnöke interjújában megemlítette, hogy a romló gazdasági
helyzet miatt a fontosabb beruházásokhoz sikerült hitel-megállapodást kötni japán
bankkonzorciumokkal is. [24; 113–116. p.] 1988. május 4. és 6. között Abe Sintaró, a japán
LDP főtitkára volt a japán parlamenti küldöttség vezetője, akinek tárgyalópartnere Sarlós István
volt és Kádár János is fogadta. [24; 22. p.] Erről a látogatásról a következőket nyilatkozta a
Külügyminisztérium; a japán küldöttséget ismertették a Magyar Népköztársaság külpolitikai
törekvéseiről és az ország belső helyzetéről. A japán politikust különösen az adóreform
érdekelte, mert Japánban is ehhez hasonlót készültek bevezetni. A japán fél támogatását és
megértését fejezte ki afelől, hogy nagyobb érdeklődéssel forduljanak a japán befektetők a
vegyes vállalatok létesítéséhez. Ezen kívül szó esett a jövőbeni politikai, kulturális, oktatási, és
idegenforgalmi kapcsolatok fejlesztéséről is. [24; 190. p.] Az év vége felé; 1988. szeptember
30-án vehette át japán nagyköveti megbízólevelét Forgács András. [24; 97. p.]
2.2 1989-es történések
1989. február 22. és 25. között a Japánban tartózkodó Straub F. Brunó, a Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke részt vett Hirohito császár temetésén. [25; 8. p.]
Japán nagyra értékelte, hogy a szocialista országok közül Magyarország volt az egyetlen, amely
ilyen magas szinten képviseltette magát. [25; 157. p.] A Kjódó hírügynökség (共同通信社)
külügyminisztériumi forrásai alapján közölte, hogy a japán külügyminiszter Nakajama Taró (
中山太郎) valószínűleg még ez év szeptemberében ellátogat Magyarországra és
Lengyelországba. [31; 2. p.] Szeptemberben Kaifu Tosiki (海部俊樹) azt is közölte az amerikai
elnökkel az amerikai-japán csúcstalálkozón, hogy a magyarországi demokratizálódási
törekvések láttán a 16,2 milliárd dolláros külföldi adósság ellenére felemelik 400 millió dollárra
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az országnak nyújtandó kormánygarancia keretét. A tokiói külügyminisztériumban
megerősítették ezt a hírt a MTI tudósítójának Trom Andrásnak, miszerint ezzel a
hitelgaranciával a magyarországi beruházásokat és az ide irányuló japán exportot igyekeznek
ösztönözni. Ennek a tervnek a kidolgozása a japán Külkereskedelmi és Ipari Minisztérium
(továbbiakban MITI) feladata volt. [1; 2. p.]
A berlini fal ledöntése és Németország egységesítése Japánban kapta az egyik legnagyobb
figyelmet. [8; 13. p.]
„A berlini fal 1989. november 9-i ledöntése korszakváltó eseményként vonult be a
történelembe, s Japánban is nehezen csillapodó, a társadalmat megmozgató,
rendkívüli hírnek számított. 1990-ben az Aszahi televíziós csatorna
adománygyűjtést rendezett, hogy a fal helyét japán díszcseresznyefákkal (kanzan)
ültessék be. Az összegyűlt 140 millió jenből nyolcezer fát ültettek el Berlinben és
Brandenburgban.” [17; 345. p.]
A brüsszeli miniszteri tanácskozás közeledtével egyre több részlet látott napvilágot Tokióban a
segítségnyújtásról. A Szankei Sinbun (産経新聞) című lap december 10-i számában azt közölte,
hogy a japán kormány Lengyelországnak 50 millió dollár értékben nyújt élelmiszer
gyorssegélyt, melyet Magyarországtól fognak felvásárolni. Emellett 50-50 szakember
meghívását tervezik a két országból; gazdaságirányítási és vállalatvezetési ismereteik
bővítésének céljából. Valamint a japán Exim Bankon keresztül kész az ország különböző
beruházásokat támogatni, mint például a Suzuki-programot. A környezetvédelem tekintetében
pedig a japán külügyminiszter Brüsszelben a Magyarországnak és Lengyelországnak nyújtandó
környezetvédelmi segítség részeként ismertette a savas esőt előidéző légszennyezés
megfékezéséhez szükséges műszaki támogatást is. [18; 1. p.]
Japán többoldalú részvétele a kelet-európai térségben az 1989 novemberében Brüsszelben
rendezett G-24 konferenciáján való részvételével kezdődött meg. Itt készítették elő az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (továbbiakban EBRD) alapját, amely egy vészhelyzeti alapot
hozott létre Lengyelország és Magyarország számára. Amerika után, Japán volt a második
legtöbb részvénnyel hozzájáruló résztvevő. Tokió 200 millió dollár értékű élelmiszersegélyt és
alacsony kamatozású hiteleket hirdetett meg mindkét ország számára. Ugyanebben az időben
hozta nyilvánosságra a Kelet-Európa doktrínát, melynek első pontjában elismerte a nyugati
nemzetek támogatásának szükségességét a Kelet-Európában zajlódó demokratikus
reformokhoz. Másodszor hangsúlyozta a Kelet-Nyugat kapcsolatának globális stabilizálását, és
az Ázsia-Csendes-óceáni térség biztonságának javítását. Japán ezen külpolitikai és
kereskedelmi törekvései mellett elsősorban a Miniszterelnöki Hivatal és a Külügyminisztérium
állt ki, ellenben a Pénzügyminisztérium nem támogatta a politikai kockázatokat rejtő
kapcsolatot, inkább Japán kínai és csendes-óceáni medencében való helyzetének
megszilárdítását támogatta. [8; 13. p.]
2.3 Kaifu Tosiki európai körútjának egyik legfontosabb állomása; Magyarország
A japán segélyprogram első fázisának központi eseménye volt a japán miniszterelnök, Kaifu
Tosiki európai körútja, amely 1990. január 8-tól 18-ig tartott. [8; 13-14. p.] 1990. január 6-án a
japán napilapok közölték, hogy Magyarország és Lengyelország is az Export-Import Bankon
keresztül 500 millió dolláros szabad felhasználású hitelben fog részesülni. A döntést hivatalosan
Kaifu Tosiki jelentette be a január 8-án kezdődő európai körútján. A Jomiuri Sinbun (読売新聞
) szerint ennek a 3 éven keresztül folyamatosan lehívható hitelnek a célja a magyar reformok
támogatása, amelyeket a legelőrehaladottabbnak láttak a piacgazdaságra való átállásban a többi
közép-kelet-európai országhoz képest. [11; 1. p.] Az 500 millió dolláros hitel és a 400 millió
dolláros értékhatárú kereskedelmi garancia mellett, a Nihon Keizai Sinbun (日本経済新聞)
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értesülései szerint az 1990-es év folyamán 100-100 magyar és lengyel szakembert voltak készek
Japánban tovább képezni, mely tanfolyamokat 5 éven át terveztek megrendezni. Ennek okán
még január végén tanulmányi csoport érkezett Magyarországra és Lengyelországba is, hogy
minden részlet kidolgozásra kerülhessen. Valamint a beruházásvédelmi megállapodásokkal
kapcsolatos tárgyalásoktól sem volt elzárkózva Japán. [12; 2. p.] Magyarország gazdasági
állapotát jobbnak tartották, mint Lengyelországét, és bíztak az ország kelet-nyugat
külkereskedelmi összekötő szerepében is. [15; 2. p.] Utazásának céljaként találkozott az
Európai Bizottság elnökével; Jacques Delors-ral, hogy Közép-Kelet-Európa rekonstrukciójáról
tárgyalhassanak. [17; 345–346. p.] Nyugat-Berlinben elmondta, hogy Magyarországot és
Lengyelországot tekinti a kelet-európai politikai és gazdasági változások úttörőinek, ezért is
nyújtott Japán 1,85 milliárd dollárnyi támogatást az elkövetkezendő 3 évben a két országnak.
[14; 2. p.] Az akkor már 5 éve húzódó Suzuki japán gépkocsigyártás ügye, ekkor ért el
előmozdulást, mert közvetlenül a miniszterelnök látogatását megelőző napokban a cég névadó
tulajdonosa, Szuzuki Oszamu (鈴木修) Budapestre érkezett aláírni az alap-megállapodást. A
140 millió dollár (20 milliárd yen) értékű járműipari együttműködés Kelet-Európában az addigi
legnagyobb japán beruházás volt. A gyár helyét Esztergomban jelölték ki, az együttműködést a
MITI is örömmel fogadta. Tokióban a hír a tv-híradók élére került. [29; 1. p.]
A japán miniszterelnök látogatásánál az is latba nyomott, hogy az előző évben Straub F. Brunó
részt vett Hirohito császár temetésén. Kapcsolatainkban új elem volt, hogy Japán is részt vett a
brüsszeli 24-ek Lengyelországot és Magyarországot megsegítő tevékenységében. Németh
Miklós január 14-én fogadta a japán lapok tudósítóit, nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a
műszaki fejlesztés, a vállalatirányítás és a kultúra területén várja az együttműködések
kiszélesítését. [36; 1–2. p.] Kaifu Tosiki, több mint 50 fős küldöttséggel érkezett meg másnap
késő délután. Este 8 órakor a Parlament Vadász-termében fogadást tartottak tiszteletére, ahol
mindkét miniszterelnök pohárköszöntőt mondott:
„Szeretnénk, ha Japán nemzetközi politikai, gazdasági és pénzügyi súlyával
arányosan szerepet vállalna Magyarországon, aktívan támogatná törekvéseink
megvalósítását; olyan segítséget várunk, amely közöttünk valóságos, igényes
együttműködést teremt történelmünk e bonyolult, ám igen ígéretes szakaszában.”
[37; 1–2. p.]
– hangzott el Németh Miklós köszöntőjében. Valamint Kaifu Tosiki a következőképpen haladt
zárógondolatai felé;
„Meggyőződésem, hogy napjainkban, amikor a magyar kormány és a magyar nép
reformjaival irányt vett a demokrácia és a piacgazdaság felé, hazám és
Magyarország államközi kapcsolatai előtt — a hagyományos baráti kapcsolatok
talajáról elindulva — új távlatok nyílnak meg. Ezért remélem, hogy mostani
látogatásom mérföldkővé válik országaink kapcsolatának további bővítésében.”
[37; 1–2. p.]
Másnap délelőtt a Parlamentben kétoldalú plenáris tárgyalást folytattak, ahol részletezték, hogy
az 500 millió dolláros hitelkeret hogyan oszlik meg; kötetlen hitelekre, az Exim Bank
hitelgaranciáira és az IMF-hitelekhez kapcsolódó hitelekre. Az anyagi támogatás mellett,
fejleszteni kívánták az emberek közti kapcsolatokat és a technológiaátadást. Ennek értelmében
5 éven keresztül több területen magyar és lengyel szakemberek továbbképzésére 25 millió
dollárt tervezett fordítani Japán. A szigetország azt is felajánlotta, hogy fiatal szakembereket
küldene Magyarországra, akik a minőség-ellenőrzés és a nyelvoktatás területén adnák át
tapasztalataikat. Mindkét fél egyetértett abban, hogy a kulturális cserekapcsolatok és az
ösztöndíjcsere is fejlesztésre szorult. A tárgyalásokat követően az ideiglenes köztársasági elnök
Szűrös Mátyás fogadta Kaifu Tosikit, aki még aznap délután előadást tartott a Marx Károly
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Közgazdaságtudományi Egyetemen (a mai Corvinus), ahol röviden összegezte az európai
körútján szerzett tapasztalatait. A hallgatóság feltett kérdései között volt arra vonatkozó is, hogy
milyen japán megítélés alá esik Magyarország felduzzadt adósságállománya; mivel még nem
kérte az ország a külföldi adósságok átütemezését, így azt még egészségesnek tekintették és
továbbra is megbíztak az országban. [2; 1–2. p.] A látogatás megörökítéséül Zalai Ernő rektor
helyettes emlékdiplomát adott át Kaifu Tosikinek. [5; 2. p.] Késő délután szállásán fogadta a
Magyar–Japán Gazdasági Klub, a Magyar–Japán Baráti Kör és a Magyarországon élő japán
kolónia képviselőit. [2; 2. p.] Január 17-én reggel a két államfő nemzetközi sajtókonferenciát
tartott a Hilton Szállóban. Németh Miklós közölte, hogy a japán segítségnyújtást csak az IMFtárgyalások sikeres lezárása után tudják konkretizálni, Kaifu Tosiki pedig Magyarországot a
„reformok zászlóvivőjének” nevezte. [16; 1–2. p.]
A Kelet-Európában lezajlott eseményekre Japán önmagához képest gyorsan, nagy nyíltsággal
és nagyszabású segélytervvel reagált. Ráadásul a Japán által nyújtott anyagi támogatás
Magyarországnak és Lengyelországnak, a második legnagyobb hozzájárulás volt a
demokratizálódási reformokhoz, ezt csak az NSZK nyújtotta segély összege haladta meg. A
japán aktivitást azonban Nyugat-Európa kissé bizalmatlanul fogadta, a piaci terjeszkedés miatt.
Éppen ezért Kaifu Tosiki berlini beszédében kifejezte, hogy Japán támogatja az egységes erős
Európa létrejöttét. Azt is hangsúlyozta, hogy Japán kész támogatni a többi közép-kelet-európai
országot is amint azok is olyan komoly jelét mutatják a demokratizálódás és a liberalizáció
folyamatának, ahogyan azt Magyarország és Lengyelország esetében látták. [35; 2. p.]
2.4 A japán segítség kiterjesztése
1990. november 10-én érkezett Göncz Árpád köztársasági elnök Tokióba, hogy részt vegyen
Akihito császár beiktatási ceremóniáján. A tudományos és technológiai hivatal államtitkára
Ósima Tomodzsi (大島友治), Forgács András nagykövet és Gádor Péter kereskedelmi tanácsos
fogadta a magyar köztársasági elnököt és kíséretét. Még aznap este másfél órás interjút adtak
egy japán gazdasági napilapnak. Magára a beiktatási ceremóniára 158 országból érkeztek
vendégek. Másnap a japán miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen Göncz Árpád javasolta,
egy a két ország között működő konzultációs rendszer létrehozását, amelyen keresztül a
mindkét felet érintő nemzetközi kérdéseket vitatnák meg, és pozitív választ kapott. [9; 2. p.]
1991. február 20-án Németh Miklós, aki ekkor már az EBRD alelnöki posztjának volt a
várományosa, megbeszélést tartott Tokióban Kaifu Tosikivel. A japán miniszterelnök
biztosította arról, hogy a Magyarország iránt vállalt kötelezettségeit teljesíteni fogja a
szigetország; az ígért 500 millió dolláros hitel egy részét már folyósította is a japán Exim Bank.
[32; 2. p.] Május 20-án fogadta a japán miniszterelnök az ott tartózkodó magyar küldöttséget
melynek vezetője az Országgyűlés elnöke Szabad György, további tagjai; az Országgyűlés
Gazdasági Bizottságának elnöke Szabó Iván (MDF), alelnöke Szalay Gábor (SZDSZ), a
frakcióvezető Orbán Viktor (FIDESZ) és a főosztályvezető-helyettes Sárdi Péter voltak. A japán
miniszterelnökkel ismertetve lett, hogy a rendszerváltás során miket tett Magyarország az
alkotmányos rendszer kiépítése és a piacgazdaság megteremtése érdekében. Ezeket hallva
megerősítést nyert abban, hogy valóban érdemes dinamizálni a két ország kapcsolatát. Azt is
kijelentette, hogy ez a japán érdeklődés nem alkalmi, hanem az európai politikájának a részének
tekinti, valamint méltányolta, hogy országunk maradéktalanul eleget tett adósságtörlesztésikötelezettségének. [33; 2. p.]
Szeptember 7. és 10. között Antall József Japánba látogatott, ahol megbeszélést folytatott Kaifu
Tosikivel és Akihito császár is fogadta őt. [3; 1. p.] Látogatása azért is volt nagy jelentőségű,
mert ő volt az első miniszterelnök, akit a kelet-európai rendszerváltások óta először fogadott
hivatalos formában a japán vezetés ebből a térségből. A Magyar Köztársaság miniszterelnöke a
japán üzleti élet befolyásos személyiségeivel is találkozott. A küldöttség tagjai között szerepelt
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Kupa Mihály pénzügyminiszter, Mádl Ferenc a privatizáció ügyeiben illetékes tárca nélküli
miniszter és Surányi György az MNB elnöke, akik a magyar–japán pénzügyi kapcsolatokban
nagy szerepet játszó intézmények, bankok és minisztériumok vezetőivel találkoztak. A
küldöttség megérkezésének napján Antall József találkozott Szuzuki Oszamuval, akit a Magyar
Köztársaság tiszteletbeli konzuljává nevezett ki. Ennek következtében a tiszteletbeli konzul
Közép-Japán hat kormányzóságában tevékenykedett a magyar–japán gazdasági, kulturális,
sport és egyéb kapcsolatok elmélyítésén. Antall József úgy értékelte, hogy a Suzuki
magyarországi megjelenése majd biztatást ad a többi japán befektetőnek is. A találkozó után a
küldöttség tagjai Kóno Jóhejjel a Japán–Magyar Baráti Társaság elnökével és annak tagjaival,
majd a magyar kolóniával találkozott. A tervezett beruházásvédelmi megállapodás aláírása
azonban ekkor sem sikerült. Martonyi János a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok
Minisztériumának államtitkára azzal magyarázta ezt, hogy lényeges eltérések voltak a két fél
megközelítése között; Japán ragaszkodott ahhoz, hogy a majdani közös piac magyar
szabadkereskedelmi megállapodásból szerzett előnyei neki is biztosítva legyenek, de ezt nem
vállalhatta a magyar fél. Másnap a kormányfői tárgyaláson Antall József ismertette azokat a
pénzügyi területeket, amelyeken japán támogatást várt az ország. Erre Kaifu Tosiki válasza
pozitív volt, mivel Magyarország mindig pontosan eleget tett a fizetési kötelezettségeinek, így
nem látta akadályát további hitelek folyósításának. Magyarország egyébként az 1990
januárjában ígért 500 millió dolláros hitelnek ekkor már igénybe vette a kétharmadát. Arról is
szó esett, hogy az áruforgalmat növelné a 200 millió dolláros exporthitel-garancia megújítása,
illetve ha Japán fokozná a hagyományos árukból; élelmiszerekből, gyógyszerekből a
behozatalát, valamint, hogy Magyarország több japán befektetést igényelne. A korábban
említett 500 millió dolláros hitelkeret kiterjesztése mellett, új két évre szóló kereskedelmi és
beruházási hitelkeret nyitását ígérte a Magyarországgal üzletelő japán cégeknek 400 millió
dollár összegben. A találkozón ismét meghívták a császári párt és a trónörököst, valamint Kaifu
Tosikit is. [4; 1–2. p.] A tárgyalások után Nakajama Taró és Biszterszky Elemér, a Művelődési
és Közoktatási Minisztérium közigazgatási államtitkára aláírta a Japán önkéntes magyarországi
kiküldéséről szóló jegyzőkönyvet. Emellett a Japán Alapítvány Budapesti Irodájában,
előkészületben volt a részleges vízummentességről szóló egyezmény. [7; 1. p.]
Japán segítségére volt a volt kommunista országoknak a reformok végrehajtásában. 1992
végére Japán tőkejuttatása az EBRD-nak meghaladta a 4,6 milliárd amerikai dollárt. A reformok
elején a makrogazdaság stabilizálásához, ugyanezen országoknak 1,15 milliárd amerikai dollár
segítséget nyújtott. A támogatása nemcsak a gazdaságra terjedt ki, hanem a tudományos és
kulturális, valamint a technológiai területekre is. Az EBRD-n belül létrehozta a Japán-Európa
Együttműködési Alapot, melyen keresztül évente 13 millió dollárnyi összeget biztosított. [6;
13–14. p.]
3. Mijamoto Teruról röviden
Mijamoto Teru (宮本輝) egy szakmailag elismert japán író, aki 1947. március 6-án, Kóbéban
született eredetileg Mijamoto Maszahito (宮本正仁) néven, majd 1952-ben Oszakába
költöztek. Már kisgyermekkorától fogva érték nyugati hatások; az oszakai keresztény
vonatkozású óvodába járt fél évig. 1969-ben elhunyt édesapja, ő maga ekkoriban különféle
alkalmi munkákból élt. 1970-ben 23 évesen végzett az Otemon Gakuin Egyetem irodalmi
szakán. Ezután a Szankei Hirdető Cégnél helyezkedett el, mint szövegíró. 1972-ben feleségül
vette Ójama Taekot (大山妙子). 1974-ben megszületett elsőszülött fia. Ekkoriban történt, hogy
egy kevésbé jónak talált könyv került a kezébe, elolvasása után úgy gondolta, hogy sokkal
érdekesebb történetet tudna írni, így kezdett neki a regényírásnak. 1975-ben kilépett
munkahelyéről, közben megszületett második fia is. Életének ugyanezen szakaszában
találkozott Ikegami Giicsivel (池上義一), akitől később a Teru írói nevet is kapta. 1977-ben
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debütált, amikor elnyerte a Dazai Oszamu Díjat (太宰治賞) Doro no kava 『泥の河』 című
művével, majd 1978-ban a Hotarugavával 『螢川』 az Akutagava Díjat (芥川賞), amellyel
megszilárdult írói státusza. [26]
1982-ben indult Kelet-Európába és végigjárta azokat az országokat, amelyeken keresztül folyik
a Duna, így járt először Magyarországon. Ezen az úton gyűjtött anyagot az 1985-ben megjelent
Donau no tabibito 『ドナウの旅人』 című regényéhez, melyet Dunai utazónak lehetne
fordítani. Budapesten egy Szerdahelyi István nevű fiatal tolmács volt a segítségére, aki a
rákövetkező évben kezdte meg egyetemi tanulmányait Japánban, és ebben az időszakban az
írónál lakott. Ez az időszak ihlette az 1992-ben megjelent Szuiszei monogatari 『彗星物語』
című művet. 1986-ban járt ismét Magyarországon. 1991-ben édesanyját is elveszítette. 1993ban már Koreában is kiadták a Szuiszei monogatarit, az író ekkorra már szinte az egész világot
beutazta. 1999-ben Szerdahelyi István lett a mindenkori nagykövet Japánban. [34]
1978 és 2015 között közel 50 regény került ki a kezei alól és ezek közül nem egyből készült
TV-s adaptáció, ahogy az érintett regényből is. Népszerűsége okán könnyen hatással tudott
lenni, a japánok Magyaroroszágról formált képére. Nem mellesleg, a magyar közönség is
találkozhatott már közvetetten Mijamoto Teru nevével. 2004 júliusában az Örökmozgó
Filmmúzeum által rendezett Japán filmhét keretein belül levetítették Szentjánosbogarak címen
a Hotarugava című regénye alapján készült filmet. [13; 14. p.]
4. Szuiszei monogatari
A történet négyszer került kiadásra; először folytatásos regényként az Ie no hikari 『家の光』
című havi magazinban 1989. januárjától 1992. januárjáig. Ténylegesen könyvként ezt követően
1992-ben a Kadokava Soten (角川書店) kiadásában, majd 1995-ben és 1998-ban is kiadásra
került. A történet egy Polányi Balázs nevű fiatalemberről szól, aki 1985-től 1988-ig
mesterképzésen tanul Japánban. Ez alatt hosszabb ideig egy 12 tagú japán családdal és annak
kutyájával él. [30; 100. p.]
A családfő pártfogásába úgy került, hogy amikor az, Sirota Sintaró (城田晋太郎) 1984-ben
Magyarországon járt üzleti úton, akkor Balázs tolmácsolt neki. A családban él a nagypapa, a
szülők és négy gyermekük, valamint az apának az elvált húga és annak a négy gyermeke. Maga
a könyv címe úgy fordítható, hogy Üstökös történet, amely utalhat arra, hogy Balázs hirtelen
hosszabb időre belecsöppen egy új közegbe, kultúrába és a japán család is hirtelen egy újabb
taggal bővül, egy másik kultúrából, ami többször is konfliktushoz vezetett közöttük.
Ugyanakkor arra is vonatkozhat, hogy Balázst igazi zseninek gondolták, hiszen meg is jegyzik
neki, hogy milyen gyorsan fejlődik a nyelvtudása. Az első kötet első fejezetének második
részében a Világ nagy enciklopédiából 『世界代百科事典』 idézett az író a Magyar
Népköztársaságról. Ez a rész konkrétan ismeretterjesztő, az író ismerteti Magyarországot és
annak rövid történetét az olvasóval, hogy kontextusba lehessen helyezni a főszereplőt.
Ajándékba hungarikumokat hozott a családnak, majd a nagypapával való beszélgetésekor
előjött az a kérdés, hogy ő kommunista-e, amelyre elég ingerülten válaszolt;
„- Ez az ön szűklátó köre. – mondta kissé erős hangsúllyal – Mi, Magyarország
fiataljai utáljuk a szovjeteket! A kommunizmus kifosztja az országunkat. De ez a
kommunizmus – itt újra előveszi a szótárat – Ez a kommunizmus nem a mi
választásunk! - mondta. (…)
- Úgy van, értem. Ezt a Szovjetunió kényszerítette rá. Ezt én is tudom.” [27; 38. p.]
A második fejezeteben ismét hevesebb megszólalásban beszél a magyarországi helyzetről;
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„Én utálom a kommunizmust! De jó munkahelyen csak az tud elhelyezkedni, aki a
Kommunista Párt tagja. De nem gondolok arra, hogy a saját szívemnek hazudva,
csak formaságból a Kommunista Párt tagja legyek.” [27; 86–87. p.]
A harmadik fejezetben úgy érzi, megfigyeli a KGB, amit el is mond az anyukának, aki
nyugtatni próbálja, majd a kisfia azt hazudja egy ismeretlen nőnek, aki a kutya viselkedése miatt
leszidta, hogy nem is övé a kutya, hanem Balázsé, aki a KGB-től van. Balázs ekkor megijedt,
hogy ez miatt haza deportálhatják, de a japán nő még csak nem is értette miről van szó. [27;
132–138. p.] Az utolsó fejezetben pedig azt részletezi Balázs, hogy Magyarország az a
függetlenség hiánya miatt nem is nevezhető igazi országnak. [27; 184–185. p.] Ebben a
kötetben erősen bírálja a kommunista rendszert és ebbe enged betekintést az olvasóknak.
A második kötet elején arról is szó esik, hogy a magyar turisták mindig meglepődnek azon,
hogy Japán milyen drága hely. [28; 38. p.] Ebben a kötetben is bírálja Balázs a sztálinizmust,
de már nem olyan mértékben és hévben, mint az első kötetben. Szerdahelyi István és a róla
modellezett Balázs közti közös pont, hogy mindketten az ELTE-re jártak, ahol édesapjuk
nyelvészprofesszor volt, valamint a kutatási témájuk is megegyezett, ráadásul gyerekkori álmuk
volt, hogy Japánba kijuthassanak. Ugyanakkor, mint a fentebb olvasható információkból látható
a találkozásuk és az életkoruk sem egyezik meg a valóságban történtek idejével. [10; 4. p.]
5. Összegzés
A ’80-as évekről elmondható, hogy politikailag nem nevezhető túlságosan aktívnak, de nem is
lehet azt mondani, hogy nem volt semmilyen kapcsolat, inkább stagnálónak nevezném. Az
áttörést az 1989-90-es évek hozták meg, a rendszerváltásnak köszönhetően Japán ismét
nagyobb figyelmet fordított Magyarországra és igyekezett a fejlődést is segíteni. 1990-ben
Kaifu Tosiki látogatása, azért is számít történelmi pillanatnak, mert ekkor járt Magyországon
első ízben japán miniszterelnök. Az pedig, hogy Magyarország mindig eleget tett a törlesztési
kötelezettségeinek, úgy hogy sosem kérte a hitelek elengedését ez hosszú távon jó képet alkotott
róla. Akkoriban főként a gazdasági kapcsolatokra volt a hangsúly fektetve, amihez az adott
történelmi körülmények is nagyban hozzájárultak.
Mijamoto Teru művei segítséget nyújtanak abban, hogy több japán ember is olvashasson egy
kicsit Magyarországról nemcsak száraz szakkönyvekből, hanem egy olyan szubjektív írásból,
amelyben az író szemszögéből nyerhet betekintést egy távoli országba. Ugyanakkor ebből
kifolyólag magyar szemmel is hasznos olvasmánynak bizonyul. A Donau no tabibito című
regényéhez gyűjtött anyagot, így jutott el Magyarországra és ez az időszak több művéhez is
ihletet adott neki. A Szuiszei Monogatari című regényét ismeretterjesztőnek is lehetne nevezni,
nemcsak az enciklopédiából való idézése miatt, hanem a hungarikumok, magyar
jellegzetességek említése miatt is, mint például; a herendi porcelán vagy a magas
magyarországi öngyilkossági arányon való elmélkedés. A magyar főszereplőt, Balázst egy
eminens, szorgalmas tanulónak ábrázolja, aki úgy fejlődik a japán nyelvi képességeit illetően,
mint egy üstökös.
Mijamoto Teru elismert író Japánban és több művét lefordították például angolra vagy franciára
is. Az ismertségének köszönhetően pedig nagyon is befolyásolhatja, hatással lehet a japánok
magyarokról alkotott képére. A regényben a kommunizmus témája például ugyanúgy
indulatokat szül, ahogy manapság is. Persze azt is szem előtt kell tartanunk, hogy hiába életrajzi
ihletésű a mű és valós alakokról mintázta a főszereplőit, mert akkor is javarészt fikció és nem
feltétlen pontról pontra így kell a valóságban is elképzelnünk őket.
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„A KIRÁLY NEVÉRE ESKÜSZÖM HOGY FELESÉGÜL
VESZEM…”
EGY MEZOPOTÁMIAI HÁZASSÁG TÁRSADALMI
HÁTTERE
Csitári Péter
ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola,
doktorandusz,
csitari.peter12@gmail.com
Absztrakt
Az ókori Mezopotámiából előkerült szövegek általában a társadalmi elit életéről és
tevékenységéről nyújtanak információt. Ritkán fordul elő, hogy a társadalom alsóbb rétegeinek
szereplőiről a nevükön és foglalkozásukon kívül többet tudjunk meg. Az egyik DélMezopotámiában lévő városból, Girszuból azonban előkerültek olyan jogi dokumentumok,
melyek segítségével jobban megismerhető a mezopotámiai társadalom alsóbb rétegei. Ezen jogi
dokumentumok (sumerül: di til-la) a Kr. e. III. évezred végén íródtak sumer nyelven, és a város
kormányzójának (sumerül: ensi) levéltárában őrizték őket. A di til-la szövegek több, az adott
időszakban (nagyjából 50 év) lezajlott peres ügyeknek az eseményeit, illetve ítéleteit
rögzítették. Ebben a szövegkorpuszban rabszolgasággal, földtulajdonnal, örökséggel, és
házasságok törvényességével kapcsolatos szövegek találhatók. A tanulmány tárgyául szolgáló
NG 2, 16-os dokumentum egy házasság törvényességét mondja ki. A szöveg megnevezi a
házasságot kötő feleket, azok családjait, illetve azzal kapcsolatban is információval szolgál,
hogyan zajlott le az ókori Mezopotámiában a hivatalos házasságkötés. A dokumentum azonban
a neveken kívül egyéb információt nem árul el a házasodó felekről. Nem derül ki pontosan ki a
férj és a feleség, mi a foglalkozásuk vagy a társadalmi hátterük, illetve arról sem számol be,
hogy a két család milyen kapcsolatban áll egymással. Ebből a korszakból azonban Girszuból
előkerült nagyjából 30 ezer gazdasági-adminisztratív szöveg is, és ezek segítségével el lehet
végezni egy prozopográfiai vizsgálatot a dokumentumban szereplő személyeken. Ennek a
kutatásnak az eredményeként pedig megállapítható, pontosan kik voltak a házasodó felek,
milyen társadalmi háttérrel rendelkeztek, és végső soron az is kiderül, miért jött létre ez a
házasság a két család között.
Kulcsszavak: Mezopotámia, társadalom, házasság
1. Lagas tartomány az Ur III korban
A Kr. e. 21. században egy dél-mezopotámiai város, Ur, Mezopotámia jelentős területire
kiterjesztette a fennhatóságát, és egy birodalmi struktúrát hozott létre. Ez a birodalom 106 évig
állt fönn, a korszakot a szakirodalom a III. Ur-i dinasztia korának nevezi, vagy röviden Ur IIIkornak [13: 121–336]. A dinasztia uralkodói az ellenőrzésük alatt álló területeket tartományokra
osztották fel, és e tartományok közül a legnagyobb a főváros közelében lévő Lagas volt.
Lagas tartomány a szövegek alapján három adminisztratív körzetre osztható. Északon található
a Girszu körzet, ahol a tartomány fővárosa Girszu (modern Tellō) is állt. E városban
helyezkedett el a tartomány kormányzójának (sumerül ensi) a palotája, és a tartomány
főistenének, Ninĝirsunak a temploma is. A középső körzetnek sumerül gu2-id2-Nigin6-še3-du
(„a Nigin városa felé tartó csatorna partja”) volt a neve, de a szövegekben Kinunir-Nigin
körzetnek is nevezték. E körzetben több település is található többek között a tartomány nevét
adó Lagas (modern al-Hiba), Nigin (modern Surghul), Kinunir, és Urub. A tengerparton
elhelyezkedő déli körzet neve Gu’abba volt [13: 286–288; és 17: 101–103].
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1. ábra: Lagas tartomány az Ur III-korban.
Forrás: [13: 287]
A tartományból megközelítőleg 30 ezer szöveg került elő. Ezeknek a szövegeknek a
legnagyobb része gazdasági-adminisztratív szöveg, melyek jellemző módon csak azokat az
adatokat tartalmazzák, ami a kor embere számára fontos volt. A számukra egyértelmű
információk nem kerültek lejegyzésre. Ilyen típusú szövegcsoportot alkotnak az úgynevezett di
til-la szövegek, melyek az ensi magánarchívumából kerültek elő.
A di til-la szó sumerül azt jelenti, „lezárt ügy”. Nevét onnan kapta a korpusz, hogy minden
szöveg első sorában megtalálható a di til-la szó. Ezek a szövegek jogi dokumentumok, amelyek
egy peres ügyek rövid összefoglalóját tartalmazzák [Részletesebb elemzéshez lásd: 1; 3; és 18].
A szövegek az ügy rövid ismertetésén túl tartalmazzák az ügyben szereplő személyek, a
beidézett tanúk, és az ügyben illetékes személyek neveit. A neveken kívül azonban ritkán
közölnek egyéb információt e személyek gazdasági-társadalmi hátteréről. A számos egyéb
gazdasági-adminisztratív szövegnek köszönhetően azonban el lehet végezni egy prozopográfiai
vizsgálatot ezeken a szövegeken, és fel lehet deríteni az ügyben szereplő személyek gazdasági-
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társadalmi hátterét. A tanulmány célja az egyik di til-la szövegben, az NG 2, 16-os
dokumentumban előforduló nevek többségének azonosítása, és a személyek társadalmigazdasági hátterének felderítése.
2. Az NG 2, 16-os szöveg (CDLI P143154)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
r. 1
2
3
4
5

[di] til-l[a]
Šeš-kal-la dumu A2-n[a-na] santana-ke4
igi-ni in-ĝa2ĝar-ra
mu lugal
Nin9-ab-ba-na dumu Ur-ĝar
ḫa-a-tuku bi2-in-dug4-ga
Ma-ga
Nin-e-in-zu
Ur-dNin-a-zu
Lu2-dĜa2-tum3-<<ki>>-dug3
nam-erim2-am3
u3 inim A2-na-na ab-ba-ta-am3
Šeš-kal-la-a
Nin9-ab-b[a-n]a b[a]-an-tuku
[x] ⌈x⌉ [x x maški]m
[...]

Fordítás
Lezárt ügy.
Maga, Nineinzu, Ur-Ninazu, és Lu-Ĝatumdug esküvel erősítették meg, hogy Šeškala, Anana
santana fia megjelent, és kijelentette:
„A király nevére esküszöm, Ninabbanát, Urĝar lányát feleségül fogom venni.”
És Šeškala Anana engedélyével vette el Ninabbanát.
Az ügyben a maškim […] volt.
[…]
A szöveg tárgya Šeškalla házassági megállapodása. Šeškala 4 tanú előtt (Maga, Nineinzu, UrNinazu és Lu-Ĝatumdug) fogadalmi esküt tesz arról, hogy Ninabbanát, Urĝar lányát feleségül
veszi. A szöveg végül rögzíti, hogy a házasság az apa jóváhagyásával történt. Ez a formula
szokatlan, ezen a szövegen kívül más előfordulása nem ismert a di til-la korpuszban. Hasonló
házassági megállapodásokat az apa szokott kötni, ő szokta kijelenteni, hogy „A király nevére
esküszöm X a fiam, feleségül veszi Y-t, Z lányát!” Itt azonban mégis a fiú, Šeškala teszi meg
ezt a kijelentést. A szöveg nem közli miért a fiú teszi le a fogadalmi esküt, Falkenstein úgy
vélte, az apa kezdetben ellenezte a házasságot, és ezért kellett a fiúnak letennie a fogadalmi
esküt, [3: 26] ez az elmélete azonban nem bizonyítható az ügy körülményeinek ismerete nélkül.
3. Az ügyben szereplő személyek
Az ügy szereplőiről a szöveg kevés információval szolgál. Egyedül a férj apjáról, Ananáról
említi, hogy foglalkozását tekintve egy santana. A santana egy kertészetben használatos
foglalkozásnév, amelynek több fordítása is ismert: „tree grower” [10: 233], „horticulturist” [14:
372], „Obergärtner” [2: 95], „chief gardener” [7: 244], „collector of dates” [16: 162], „garden
supervisor” [9: 77], valamint „plantation keeper” [11: 122]. A számos fordítás oka, hogy
különböző korokban, több szerepkörben is feltűnik ez a foglalkozásnév. A III. Ur-i Dinasztia
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idején azonban a számos adminisztrációs szövegnek köszönhetően megállapítható a santana
pontos feladatköre.
A korszakban a kertészeti adminisztrációnak három szintje különböztethető meg. A legalsó
szinten a kertben dolgozó személyek szerepelnek úgymint a-bala („vízmerítő”) vagy du3-aku5 („fakertész”), illetve egyéb speciális növénygondozók. Pl. lu2-gazi, („a gazi növényt
gondozó személy”) stb [5: 765–781; és 6: 45–63].
A második szinten állt az um-mi-a ĝeškiri6 („kertészeti szakember”), aki egy adott kert
felügyelője volt. Az um-mi-a felelt az adott kertben dolgozó munkásokért, és az ő feladata volt
a kertben termesztett zöldségek/gyümölcsök összegyűjtése és beszolgáltatása [5: 761–762; és
6: 64–87].
Az adminisztráció harmadik szintjén állt a santana, aki egy több kertet magába foglaló
körzetnek volt a vezetője. A santana feladatkörei a körzet vezetőjeként az alábbiak voltak [5:
759–760; és 6: 88–114]:
− A körzetbe tartozó kertek összeírása – hány kert, azok mekkora területen vannak
megművelve, milyen növényeket termesztenek rajta, stb. (pl: CUSAS 6 85–87 –
CDLI P206250).
− A termelés felügyelete, és termelési jelentések írása – pl. a körzetbe tartozó kert
mekkora mennyiségű datolyát termelt egy adott időszakban (pl. MVN 17, 18 – CDLI
P108655; és MVN 22, 290 – CDLI P208484).
− A várt terméshozam és a valós mennyiség közti hiány kezelése – pl. a datolya hiányt
gabonafizetséggel kellett pótolni (pl. MVN 17, 43a-b – CDLI P102054).
− A kertekből összegyűjtött növények megfelelő helyekre való továbbítása.
Alapvetően három végcél volt:
1. Maš2-da-ri-a ünnepre küldés (Az Ur III-kor 3 nagy ünnepének az egyike.
[12:160–169]) (pl. MVN 17, 104 – CDLI P119708).
2. Raktárházba küldés (pl. Amherst 30 – CDLI P100868).
3. Bala adóba küldés (a bala olyan adófajta volt, melyet a birodalom magjához
tartozó összes tartománynak be kellett fizetnie. [15]) (pl. HLC 128 – CDLI
P110005).
− A kertészetben dolgozó munkások fizettségének kezelése – a munkások gabonában
(pl. MVN 13, 325 – CDLI P117097; Amherst 24 – CDLI P100862; és BPOA 1, 58 –
CDLI P317750) ritkább esetben gyapjú és ruhanemű formájában (pl. MVN 17, 55 –
CDLI P119675) kapták meg a fizetségüket.
A Lagas tartományban lévő kertészeti körzeteket, és az élükön álló santanák számát nem lehet
egyértelműen meghatározni, a TCTI 2, 2788-as szöveg (CDLI P132383) viszont ad egy
kiindulópontot, ami alapján meg lehet becsülni a számukat. A szöveg egy rövid lista, amely
körzetekre lebontva 17 santanát nevez meg (8 Girszuban, 5 Niginben, 1-1 Ki’esza és Kinunir
területén, valamint 2 Gu’abbában). Ez a lista biztosan nem teljes, hiszen például Lagas település
hiányzik a listából, pedig ott is biztosan volt kertészeti körzet az élén egy santanával (lásd:
CUSAS 6 85–87). Ugyan a lista nem teljes, azonban a benne lévő adatok alapján meg lehet
becsülni, hány santana tevékenykedett a tartományban. Tekintettel arra, hogy az 5 fontosabb
település 17 santanát nevezett meg, arra lehet következtetni, hogy a tartományban lévő összes
santana száma nem érhette el a 30 főt. Valahol 20–25 fő között lehetett a pontos számuk.
A santana mellett az adminisztráció legfelső fokán még egy fontos személy jelenik meg a
szövegekben, a nu-banda3. A nu-banda3 a kertészeti adminisztrációs szövegekben elsősorban
a munkaerő áramlásának ellenőrzéséért volt felelős. A nu-banda3 toborozta össze a képzett
munkásokat, és adta át őket a santanának, illetve a hadifoglyokat és szökevényeket is ő
helyezte el a kertekben [6: 117–118].
A di til-la szöveg szerint Anana tehát a fenti feladatokkal megbízott santana volt, azt azonban
nem árulja el, hogy mely körzetben, és mely kertek tartoztak az ő felügyelete alá. A CUSAS 6,
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pp. 085–087-as szöveg (CDLI P206250) viszont megadja ezeket az adatokat [8]. A szöveg egy
kertészeti körzet leírása, és az alábbi módon épül fel:
− A körzetbe tartozó kertek adatainak megadása (kert területének nagysága, annak
mekkora része van megművelve, az ott gondozott növények típusa, és mennyisége).
− A kertért felelős személy, um-mi-a neve.
− A kert neve/elhelyezkedése.
− Mely kertészeti körzethez tartoznak a kertek (ĝeškiri6 gid2-da ša3 Lagaš)
− A körzet vezetője, a santana neve.
− a nu-banda3 neve.
A szöveg 5 kertet nevez meg, amelyeknek az együttes területe 31 ¾ iku, 114 300 m2 volt (az
iku egy mezopotámiai területmértékegység, mely 3600 m2-nek felel meg).
1. táblázat: A CUSAS 6, pp. 085–087-es dokumentum kerteinek adatai
kert vezetője
kert neve
kert nagysága
(um-mi-a)
10 ¼ iku
ĝeš
kiri6 A-al-ša-naki
Lu-Ĝatumdug
(36 900 m2)
ĝeš
d
kiri6 Ĝa2-tum3-dug3
11 ¼ iku
Urĝar
nin Gu3-de2-a
(40 500 m2)
Lu-Ĝatumdug,
3 ¾ iku
ĝeš
kiri6 ĝi6-eden Ba-gara2
Ur-lugal fia
(13 500 m2)
ĝeš

kiri6 ĝeštin ša3 bad3 Bagara2
(szőlőskert)

ĝeš

kiri6 igi e2-Ba-gara2

Kitušlu

¾ iku
(2700 m2)

Ur-Damu

5 ¾ iku
(20 700 m2)

A szövegből kiderül, hogy ezek a kertek Lagas településnél helyezkedtek el (ĝeškiri6 gid2-da
ša3 Lagaški). Erre a kertek nevei is utalnak, ugyanis 3 kert nevében is szerepel a Bagara
templom, mely Ninĝirsu isten temploma volt Lagas városában [4: 115–170; és 17: 104–107].
Ennek az 5 kertnek a felügyelője pedig Anana volt, így arra lehet következtetni, hogy ő egy
Lagas település közelében lévő kertészeti körzetnek volt a vezetője.
A szövegben megnevezett 5 um-mi-a személy közül kettő megjelenik a di til-la szövegben is.
Az NG 2, 16-os dokumentumban az egyik tanúnak Lu-Ĝatumdug volt a neve, és az 5 um-mia személyből kettő is ezt a nevet viseli (ĝeškiri6 A-al-ša-naki és ĝeškiri6 ĝi6-eden Ba-gara2 kertek
vezetői). Úgy vélem az egyikük azonos lehet a di til-la szövegben megnevezett tanúval. A
másik mindkét szövegben megjelenő név Urĝar (ĝeškiri6 dĜa2-tum3-dug3 nin Gu3-de2-a kert
vezetője), akit a di til-la szövegben a feleség apjaként neveznek meg.
Anana santana neve még két további szövegben jelenik meg az ismert források között. Az
egyik a CT 3, plate 5 BM 18343-mas szöveg (CDLI P108466), ami Lagas és Nigin városának
éves gazdasági beszámolóját tartalmazz Šulgi (a dinasztia második uralkodója) 44. uralkodási
évéből. Itt Anana neve (III. col. 6–8) a santana foglalkozásnév nélkül jelenik meg, de a szöveg
arról számol be, hogy 2420 liter gabonát fizetett be a datolyadeficit miatt. Mivel ilyen jellegű
feladatot a santana szokott végezni, ezért egyértelmű, hogy a santana Anana jelenik meg a
szövegben.
A di til-la szövegről letört a keltezés, a kertek összeírásánál pedig nem használtak datálást. Ezt
a szöveget azonban Šulgi 44. uralkodási évére keltezték, és ekkor Anana már minden kétséget
kizáróan santana volt. Ugyan a di til-la szöveget továbbra sem lehet keltezni, de az
mindenképp megállapítható, hogy Anana még Šulgi uralkodása idején kezdte meg a karrierjét.
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A harmadik szöveg, ahol feltűnik Anana santana a TUT 115 (CDLI P135688). A szöveg a CT
3, 5 BM 18343-hoz hasonlóan egy éves gazdasági jelentés, azonban a szöveg töredékessége
miatt nem lehet megmondani melyik évből, és az sincsen egyértelműen leírva, hogy melyik
területen. Ugyanakkor mivel szerepel a Bagara templom, ezért feltételezhető, hogy a szöveg
egy része Lagas település gazdasági jelentését tartalmazza. Anana itt csupán apai névként
szerepel, ugyanis a fia Šeškala a főszereplő. Hogy pontosan mi történik vele azt a szöveg
töredékessége miatt nem lehet megmondani. Annyi látszódik, hogy bizonyos mennyiségű fügét
szolgáltat be, valószínűleg a Bagara templomnak. (II. col 10’) Ez alapján arra lehet
következtetni, hogy Šeškala is egy kertészeti adminisztrációs karriert tudhat magának. Arra
utaló szöveg jelenleg nincs, hogy ő is santana lett volna, de biztosan ő is a kertészetben talált
magának megélhetést.
A szövegben továbbá ismételten megjelenik Urĝar a ĝeškiri6-dĜa2-tum3-dug3-nin-Gu3-de2-a
kert vezetője (III. col 3’-5’). Az ő szerepe sem egyértelműen megállapítható a töredékesség
miatt, ugyanakkor annyi kiolvasható, hogy valamilyen deficit (la2-i3) kapcsán jelenik meg.
A három adminisztratív szöveg alapján úgy vélem meg lehet határozni a di til-la szövegben
lévő házasság szereplőinek egy részét. A férj, Šeškala, egy kertészeti adminisztrációban magas
pozíciót elfoglaló személy (santana) fia volt, akinek a körzete Lagas település mellett
helyezkedett el. Ő vette feleségül az apja körzetébe tartozó legnagyobb kert vezetőjének (Urĝar)
lányát. Mikor esküt tett erre, akkor egy másik az apja felügyelete alá tartozó um-mi-a (LuĜatumdug) volt az egyik tanú.
A tanulmányban elemzett di til-la szöveg újabb bizonyítékot szolgáltat arra a feltételezésre,
hogy az Ur III-korban a speciális szakértelmet kívánó munkákat végzők nem egy nagy
szervezett részeként, hanem alapvetően családi keretben tevékenykedtek, és az
államszervezettel csak adminisztratív kapcsolatban álltak. Az azonos mesterséget űzők
házassága ezért cseppet sem váratlan, hanem az adminisztratív és gazdasági szövegek által nem
rögzített szoros társadalmi kapcsolatok hálózatának következménye. A di til-la szöveg pedig
végső soron ennek a házasságnak a törvényességét mondta ki.
Rövidítések
Amherst: Th. G. Pinches, The Amherst Tablets
BM: Museum siglum of the British Museum, London
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Absztrakt
Az alexandriai könyvtár, a Muszeion historiográfiája gyakorlatilag egyidős a könyvtár
történetével, hiszen már az antikvitásban is születtek olyan művek, amelyek a könyvtár
keletkezésének történtével, annak könyvállományával és a könyvtár történetével foglalkoztak.
Magyarországon az alexandriai könyvtár történetével foglalkozó külön mű soha nem jelent meg
éppen ezért foglalkozok doktori témámban ezzel a témával. Magyar nyelvű könyvtártörténeti
összefoglalásokban vagy a klasszika-filológia történetét tárgyaló művekben, irodalomtörténeti
és történelmi feldolgozásokban hosszabb, rövidebb fejezetekben tárgyalják az alexandriai
könyvtárat. Tanulmányomban megkísérlem bemutatni az alexandriai könyvtárral kapcsolatos
történeti leírások egy részét, mind a hazai, mind pedig a nemzetközi színtereken. Publikációm
középpontjában egy, a 2013-ban megjelent, monumentális összefoglalás áll, amely az ókori
könyvtárak és könyvkiadás történetéről szól, a kötetben szereplő tanulmányokat mutatom be
részletesen.
Kulcsszavak: Alexandria, alexandriai könyvtár, Muszeion, historiográfia
1. Az alexandriai könyvtár historiográfiája
Az alexandriai könyvtár, a Muszeion historiográfiája gyakorlatilag egyidős a könyvtár
történetével, hiszen már az antikvitásban is születtek olyan művek, amelyek a könyvtár
keletkezésének történtével, annak könyvállományával és a könyvtár történetével foglalkoztak.1
Itt konkrétan két ókori történetre gondolok, az egyik, amikor Kr. e. 48-ban Alexandria
ostromakor a rómaiak felgyújtották a könyvtár egy részét és ezt Iulius Caesar és Plutarkhosz is
feljegyezték, mint a könyvtár egyik jelentős pusztulását,2 a másik pedig Flavius Arrianosz
leírása a könyvtári gyűjteményről.3 Az antik világ pusztulását követően a középkori kolostori
könyvtári kultúra kialakulásakor Alexandria jelképpé és példaképpé vált, a könyvtár-eszme
megtestesítője lett. A középkori császári uralkodói, egyházi méltóságok könyvgyűjteményei és
könyvtárai mind ezt tekintették példaképnek, amit utánozni akartak. Számunkra a legismertebb
magyar példa, Hunyadi Mátyás királyi könyvtára a Corvina. Tudományos feldolgozások az
alexandriai könyvtárról és gyűjteményéről, illetve a könyvtárosok életéről az újkori történetírás
kialakulásával kezdődtek és szorosan összefüggtek a 16-17. századi klasszika-filológia
történetével.

A könyvtár keletkezését először a Szeptuaginta keletkezésének történetét bemutató Pszeudo-Aristeasz levél (912.) mutatja be, amelynek leírása Sztrabónnál olvasható (Geógraphika XVII. 1. 8.).
2
Plut. Caes. 49.; Iul. Caes. Bell. Civ. III. 111-112.; Caes. Bell. Alex. 1.
3
Arrianosz a könyvtárban található eredeti dokumentumokat, a résztvevők visszaemlékezéseit és későbbi történeti
műveket is felhasznált, ezért tekinthető az Anabaszisz a makedón hódítás leghitelesebb krónikájának. Arrianosz és
egyéb ókori szerzők forrásai Nagy Sándor hadjáratáról: Bosworth, A. B.: Nagy Sándor. A hódító és birodalma.
Budapest, 2002. 425-434.
1
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2. Hazai áttekintés
Magyarországon az alexandriai könyvtár történetével foglalkozó külön mű soha nem jelent meg
éppen ezért foglalkozok doktori témámban ezzel a témával. Magyar nyelvű könyvtártörténeti
összefoglalásokban vagy a klasszika-filológia történetét tárgyaló művekben, irodalomtörténeti
és történelmi feldolgozásokban hosszabb, rövidebb fejezetekben tárgyalják az alexandriai
könyvtárat. Magyarországon a legutóbbi összefoglalás 1995-ben jelent meg, Grüll Tibor:
Könyvkiadás és könyvtárak című fejezete a Bevezetés az Ókortudományba I. (Szerk. Havas
László – Tegyey Imre) című tankönyvben. A történeti összefoglalások is erre a kötetre
hivatkoznak a könyvtár kapcsán.
3.Nemzetközi áttekintés
Rudolf Blum kötete4 bemutatja a könyvtár születésének körülményeit és történetét, feldolgozza
Kallimakhosz, a könyvtár legismertebb vezetőjének az életrajzát és emellett könyvtárosként a
könyvtári kategorizálás kezdetét is bemutatja. Blum könyve elsősorban klasszika-filológiai és
irodalomtörténeti jellegű.
Wayne Wiegand gyűjteményes munkája5 a könyvtárak történetéről, az ókori kelettől (Egyiptom
és Asszíria) kezdve egészen a 20. század végéig tekinti át az könyvtárak történetét, amelyben
az alexandriai könyvtár történetének feldolgozása is szerepel. A kötet gyűjteményes jellegénél
fogva csupán vázlatos összefoglalását adja a könyvár történetének és gyűjteményének.
Idegen nyelven az utóbbi években számos összefoglalás született. Az 1990-es évekből három
művel foglalkoztam részletesebben. Andrew Erskine összefoglalásában6 a Ptolemaioszdinasztia kultúrpolitikáján keresztül vizsgálja a hellenisztikus világ kultúráját. Elsősorban a
hagyományos egyiptomi kultúra és egyiptomi szokások görög tartalommal való kiegészítését
vizsgálja. Művében hosszasan tárgyalja az alexandriai könyvtárat, amelyet az uralkodói
reprezentáció eszközének tekint, tudniillik a Ptolemaiosz fáraók könyvtárfenntartásával és
működtetésével is a hellenisztikus világban betöltött kulcsfontosságú szerepüket
hangsúlyozták, amellett, hogy nyilván a történelem egyik legműveltebb uralkodói dinasztiájáról
volt szó.
4.Ancient Libraries című konferencia, azonos című kötetének ismertetése
A 2000-es évek után 2013-ban jelent meg egy monumentális összefoglalás az ókori könyvtárak
és könyvkiadás történetéről, a továbbiakban a kötet egyes tanulmányait mutatom be részletesen.
A közvélemény úgy gondolja, hogy csak egy nagy könyvtár volt a klasszikus antikvitásban, az
Alexandriai Muszeion. Emellett jelentős volt még a pergamoni könyvtár, amely szintén
elpusztult az ókort követően. Valójában, magában Alexandriában is két nagy könyvtár volt, a
kutatók, tudósok számára nyilvános Muszeion,7 illetve a szélesebb közönség számára nyitott
Szerapeion. Ez utóbbi a Ptolemaida család által bevezetett Szerapisz istenkultusz egyik szent
helyéhez kapcsolódó könyvtár volt. A két alexandriai könyvtáron és a pergamoni könyvtáron
kívül valójában több jelentősebb gyűjtemény is létezett a görög-római világban.8 Az említett
Blum, Rudolf: Kallimachos. The Alexandrian Library and the Origins of Bibliography. Wisconsin, 1991.
Wiegand, Wayne E.: Encyclopedia of Library History. New York, 1994.
6
Erskine, Andrew: Culture and Powerin Ptolemaic Egypt. The Museum and Library of Alexandria. Cambridge,
1995.
7
Heather, Philips: The Great Library of Alexandria. San Diego, 2010. az alexandriai könyvtár ókori jelentőségéhez
lásd 4. old.
8
Az ókori könyvtárakhoz magyar nyelvű összefoglalás: Grüll Tibor: Könyvtárak és könyvkiadás az ókorban. In:
Bevezetés az ókortudományba I.(Szerk. Havas László –Tegyey Imre). Debrecen, 1998. 223-231. old.
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kötet tematikája éppen ezt a sokszínűséget mutatja be. Alapját egy 2008-ban a skóciai Saint
Andrews egyetemen tartott konferencia előadásai alkotják.9 A kötet huszonkét tanulmányt
tartalmaz, amelyek az ókori kelettől kezdve a pogány antik civilizáció bukásáig mutatják be a
könyv és könyvtár történetét. A kötet fő kérdései, hogy milyen szerepe volt a könyvtáraknak az
ókori világban, hogyan működtek, milyen módon rendszerezték állományukat, hogyan néztek
ki az ókori könyvtári épületek, milyen funkciói voltak az épületeknek, illetve kikhez fűződnek,
kik alakították jellegzetesen ezeket a gyűjteményeket.
A kötet bevezetőjét Greg Woolf írta, aki szerint az ókori könyvtárak nem rendelkeztek
kifejezetten specializált gyűjtőkörrel, hanem mindent gyűjtöttek, amihez hozzájutottak.
Feladatuk volt a „könyvek” (valójában papirusztekercsekre írt könyvekről van szó) előállítása,
az új kötetek beszerzése és a tudás továbbadása az utókor számára. Rámutat arra, hogy a Kr. u.
4.-7. század között következett be az ókori irodalmi művek nagy részének pusztulása, amikor a
praktikus, gyakorlati ismereteket nyújtó műveket (pl.: az idősebb Plinius Naturalis Historiáját)
több tucat példányban lemásolták, míg például a római irodalom klasszikus műveit (pl. Ennius
eposzát) nem másolták, ezért ma már csak töredékesen ismerjük. Arra is rámutat, hogy több
olyan kézirat is létezett, amely a görög-római világon kívüli barbár világról szólt vagy ott
keletkezett, ez az antik népek, a saját határaikon túlnyúló érdeklődéseit mutatja be. Ez viszont
azt a kérdést vonja magával, hogy kik is használták ezeket a könyvtárakat.
A kötetben két tanulmány foglalkozik az ókori keleti „könyvtárakkal”. Kim Ryholt (Libraries
in ancient Egypt) az ókori egyiptomi könyvtárakat vizsgálja, amelyek főleg a templomokhoz
kötődtek így első sorban szent iratokat és mágikus szövegeket tartalmaztak. A templom, mint
szent hely és a szorosan hozzákapcsolódó könyvtár egyiptomi előzménye fontos példakép volt
az alexandriai Muszeion számára. Eleanor Robson (Reading the libraries of Assyria and
Babylonia) című tanulmánya a mezopotámiai ékírásos levéltárak gyűjteményén keresztül mutat
be egy, a mi könyvtár fogalmunktól elég messze álló gyűjteménytípust.10 Ezekből a
könyvtárakból ugyanis hiányoztak olyan, a mi könyvtár fogalmunkhoz szorosan
hozzákapcsolódó elemek, mint a könyvtári katalógus vagy magát a könyvtárt működtető
könyvtáros.
Christian Jacob (Fragments of a history of ancient libraries) ókori auctorszövegek segítségével
próbálja definiálni a könyvtár antik értelmezését. Kallimakhosz Pinakesz (Táblák) című művét
az alexandriai könyvtár katalógusának szokták nevezni valójában a tágabb értelmű ókori görög
irodalom felsorolása volt.11 Pasquale Massimo Pinto (Men and books in fourth century BC
Athens) egy fontos témát az írás-olvasás antik „forradalmát” járja körbe. Az archaikus kori
görögök tudtak írni-olvasni, azonban az íráshordozó anyagok nem segítették általános
elterjedését és ezzel a műveltség növelését. A Kr.e. 4. századi Athénban a próza
népszerűségének gyors növekedésében az ekkoriban széles körben elterjedő
papirusztekercseknek jelentős szerepe volt, amely lehetővé tette, hogy a szélesebb közönség is
megismerhesse az olvasást.
Annette Harder (From text to text: The impact of the Alexandrian library) az alexandriai
könyvtár hatását vizsgálja a hellenisztikus irodalomra. Véleménye szerint a gyűjtemény olyan
darabjai, mint például Homérosz eposzai, jelentős hatást gyakoroltak ritka nyelvezetükkel,
illetve a bennük felhalmozott kulturális, történelmi adalékokkal a hellenisztikus írókra,
Kallimakhoszra vagy Apollóniosz Rhodioszra.

Ancient Libraries konferencia felhívása: https://arts.st-andrews.ac.uk/science-and-empire/anclib.shtml [Letöltve:
2019. szeptember]
10
Vö. Wiegand, Wayne E. et al: Encyclopedia of Library History. New York, 1994, 28-29. old.
11
Kallimakhosz katalógusához: Blum, Rudolf: Kallimachos. The Alexandrian Library and the Origins of
Bibliography. Wisconsin, 1991, 106. old.; El-Abbadi, Mostafa: The Life and Fate of the Ancient Library of
Alexandria. Mayenne, 1990, 101. old.
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Gaëlle Coqueugniot (Where was the royal library of Pergamum? An institution found) régészeti
feltárások alapján keresi a pergamoni könyvtár helyét. A könyvtár pontos helye nem ismert,
több elképzelés is van ezzel kapcsolatban, mivel az Akropoliszt és környékét többször
átépítették. Coqueugniot szerint az Akropoliszon Athéna Polias szentélykörzetének közelében,
a Sztoa északi oldalán lehetett a könyvtár, mivel az antik könyvtárak szokásos alaprajza itt
vehető ki a legjobban. Állításait alaprajzokkal és rekonstrukciós rajzokkal támasztja alá.
Michael Affleck és Daniel Hogg (Priests, patrons, and playwrights. Libraries in Rome before
168 BC) a könyvtárak megjelenését és szerepét vizsgálja a köztársaságkori Rómában. Affleck
szerint Rómában is a templomokban őrzött dokumentumok alkották az első könyvtári
gyűjteményeket. Hogg szerint az olyan monumentális jellegű művek, mint például a
Halikarnasszoszi Dionüsziosz római története a könyvtárak elterjedésével függ össze, mivel az
ilyen terjedelmű művel megírásához hatalmas forrásanyagra volt szükség, amelyet csak egy jól
felszerelt könyvtár biztosíthatott.
Fabio Tutrone (Libraries and intellectual debate in the late Republic. The case of Aristotelian
corpus) Arisztotelész műveinek római recepcióját és utóéletét vizsgálja. Véleménye szerint az
eredeti arisztotelészi szövegek mellett az arisztotelészi szövegekből készített kivonatok és
szöveggyűjtemények is ott voltak a könyvtárakban, amelyek forrásként szolgáltak olyan
szerzők számára, mint például Cicero és Philodémosz.
Myrto Hatzimichali (Ashes to ashes? The library of Alexandria after 48 BC) az alexandriai
könyvtárnak a bevezetőben is említett Kr. e. 48-as felgyújtását és annak következményeit
vizsgálja. Miután Iulius Caesar csapatai elfoglalták a várost, Pompeius légionáriusai
felgyújtották a kikötőt, ami átterjedt a Muszeionra is, amelyben a gyűjtemény egy jelentős része
elhamvadt.12 Hatzimichali a korabeli irodalom segítségével próbálja meg rekonstruálni, hogy
milyen művek pusztulhattak el, illetve az újonnan keletkezett irodalmi művekben hogyan
jelenik meg az esemény és a pusztítás következménye. Megállapítása szerint elhanyagolható a
visszaesés.
George W. Houston (The non-Philodemus book collection in the Villa of the Papyri) a
herculaneumi villa Papyri (a papiruszok villája) gyűjteményét vizsgálja, amely egy magán
gyűjtemény volt.13 Nem meglepő, hogy a művelt tulajdonos nagyobb számú görög irodalmi
művel rendelkezett, mint latinnal, a papirusztöredékek alapján hatvannégy görög és tíz latin
művet tudott azonosítani.
T. Keith Dix („Beware of promising your library to anyone”. Assembling a private library at
Rome) a híres római szónok és államférfi, M. Tullius Cicero házi könyvtárát vizsgálja meg,
amely valószínűleg a korszak egyik legjelentősebb magángyűjteménye volt. Ezzel maga Cicero
is dicsekszik számos levelében, azonban egy alkalommal nagy veszteséget szenvedett, amikor
egy szolgája ellopott több értékes kéziratot. A gyűjtemény Cicero halálát követően
szétszóródott, egy része valószínűleg később római közkönyvtárakhoz került.
Ewen Bowie (Libraries for the Caesars) a kora császárkori (Kr. u. 1-2. századi) alapítású római
közkönyvtárakat mutatja be, melyeket részben vallásos céllal részben az uralkodói
reprezentáció-propaganda céljával hoztak létre. Az első közkönyvtár Asinius Pollio nevéhez
fűződik,14 aki Kr. e. 30-ban Libertas templomának adott jelentős könyvgyűjteményt. Bowie a
fennmaradt irodalmi emlékek alapján összegyűjti a korszakban ismert könyvtárosokat, akik egy
része a korszak híres tudósai közül került ki, másik részük viszont a hivatali karrier révén
emelkedett ebbe a tisztségbe. Míg az előbbiek számára a könyvtáros munka hivatás volt, az
utóbbiak számár a hivatali pályafutás egy lépcsőfoka volt.
Matthew Nicholls (Roman libraries as public buildings in the cities) a könyvtáraknak a
kulturális életben betöltött szerepét vizsgálja gazdag illusztrációs anyaggal. A könyvtári
Philips, Heather: The Great Library of Alexandria? San Diego, 2010, 6. old.
Sider, David: The library of the Villa dei Papiri at Herculaneum. Los Angeles, 2005.
14
Plin. Nat. hist. 7. 31.
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épületek nem csupán a könyv olvasás és másolás szinterei voltak, hanem gazdag kulturális és
vallási események színterei is.
Pier Luigi Tucci (Flavian libraries in the city of Rome) a Flavius-dinasztia korabeli
könyvtárakat vizsgálja, illetve Galénosz egy újabban felfedezett műve (A gyász elkerüléséről)
alapján a Kr.u. 192-es Róma városi tűzvészben elpusztult könyvtárakat mutatja be.
Richard Neudecker (Archives, books and sacred space in Rome) az ókori római könyvtárak
különféle funkcióit mutatja be: könyvraktárak, hivatalos iratok levéltára, szent helyek, az
istenek szentélyei, illetve az állami adminisztráció és magánszemélyek számára létesített
egyfajta „információs pultok” voltak. A tanulmányban a szerző a severus-kori Róma városi
térkép, Forma Urbis Romae, domborműveit is elemzi.
David Petran (Visual supplementation and metonymy in the Roman library) a könyvtárak
közönségével kapcsolatos kutatásait összegzi. Nyilvánvaló, hogy az antik könyvtárakat
elsősorban a korabeli elit használta, amely a legszorosabban kapcsolódott az irodalmi és
kulturális élethez, ezért a mindennapi életükben fontos szerepet játszott a művelődés.
William A. Johnson (Libraries and reading culture in the High Empire) a Kr. u. 2-3. századi
császárkori könyvtárakat vizsgálja, amelyek az alexandriai könyvtárat tekintették példaképnek.
A korszak sajátossága volt, hogy a gyűjteményekhez nem lehetett szabadon hozzáférni még
híres tudósoknak sem. Galénosz a híres orvos például több alkalommal is kísérletet tett arra,
hogy megszerezze korábbi mestere Numisianus egy értekezését, azonban nem kapta meg a
kéziratot, amelyet Numisianus halálát követően ráadásul el is égettek a szerző utasítására.
Michael W. Handis (Myth and history: Galen and the Alexandrian library) az alexandriai
könyvtár szerepét vizsgálja az új természettudományos művek születésében. Mintaként a híres
római katonai orvos, Galénosz művét elemzi és veti össze más művekkel. A római kori görög
szerző a hippokratészi corpusnak a könyvtárban őrzött tekercseit használta fel orvosi
munkájának megírásához.
Alexei Zadorojnyi (Libraries and paideia in the second sophistic: Plutarch and Galen) az ókori
könyvtárak szerepeit vizsgálja a nevelésben és az oktatásban. Az ókori könyvtárakat alapítóik
elsősorban jótékonysági célzattal hozták létre, nem az oktatás céljából.
Victor M. Martinez és Megan Finn Senseney (The professional and his books. Special libraries
in the ancient world) az ókori szakkönyvtárakkal foglalkoznak, amelyeknek speciális
gyűjtőköre volt, mint például a jogi vagy a természettudományos könyvtárak. 15 A szerzők
meghatározzák a különbséget a kéziratgyűjtemények és a mai értelemben vett könyvtárak
között az antik világban.
A kötet számos új eredményt tartalmaz nemcsak az ókori alexandriai könyvtár, hanem az
antikvitás kultúrtörténetéhez és annak utóéletéhez is.
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ETNIKAI KONFLIKTUSOK A DEMOKRATIZÁLÓDÓ
CSEHSZLOVÁKIÁBAN.
SZLOVÁK–MAGYAR VISZÁLY 1968-BAN.
Gaál Veronika
Eszterházy Károly Egyetem, PhD. hallgató,
veronikagaalova@gmail.com
Absztrakt
Az 1968-as prágai tavasz eseményei a csehszlovák politikában és közéletben egyfajta
enyhülésként, demokratizálódási folyamatként jellemezhetőek. Ennek az enyhülésnek
eredményeként 1968. március 12-én a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális
Szövetségének (Csemadok) Központi Bizottsága kiadta állásfoglalását Csehszlovákia
Kommunista Pártja és Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának januári
határozatához, melyben megfogalmazta elképzeléseit a nemzetiségi kérdés megoldásáról. Ezt
támogatva a magyar kulturális szervezet járási bizottságai és más magyar szervezetek sorra
adták ki állásfoglalásaikat. A szlovák sajtó a március 12-i Csemadok állásfoglalást nem tette
közzé, azonban nagy nyilvánosságot biztosított a Csemadok-állásfoglalásokat bíráló többségi
bírálatoknak. Ezek a magyar lakosságot a dél szlovákiai területeken élő szlovákok
elnemzetietlenítésével és elnyomásával vádolták. 1968 tavaszán mind a szlovák, mind a magyar
sajtóban megszaporodtak a nyilatkozatok és különféle viták. Ezek a „publicisztikai
összeszólalkozások” több téma köré csoportosultak. A legjellemzőbb és legfelkapottabb
vitatémák közé tartozott az 1945–1948 közötti csehszlovák kisebbségi politika, a kisebbségek
helyzetének államjogi rendezése, a reciprocitás elve, a dél- és kelet-szlovákiai nemzetiségi
területek gazdasági helyzetének problémája. Különösen népszerű témává vált a nyelvkérdés
megoldásának lehetséges modellje. A szlovák fél a magyar kisebbséget irredenta, revizionista,
ellenforradalmi törekvésekkel vádolta, míg magyar részről igyekeztek mindvégig határozottan
visszautasítani a vádakat.
Ezzel a szlovák–magyar sajtóvitával párhuzamosan, jórészt az elmérgesedő publicisztikai
csatározások hatására, a dél-szlovákiai területeken megnőtt a szlovák és magyar lakosság
közötti bizalmatlanság. Ez lokális nemzetiségi konfliktusok veszélyét hordozta magában, amire
számos valódi vagy valódinak vélt példát is közöltek a korabeli szlovákiai sajtóban.
Kulcsszavak: Prágai tavasz, 1968, nemzetiségek, sajtóvita, etnikai konfliktusok
1. A demokratizálódás útján
Az 1960-as években Európa szerte felbukkanó forradalmi hangulat Csehszlovákiára is jelentős
hatást gyakorolt. A magát – az 1960. évi új alkotmány elfogadása után – immár szocialista
köztársaságként meghatározó Csehszlovákiában a nyugattól való lemaradás jelei egyre inkább
érezhetővé váltak, ami egyre gyakrabban társadalmi elégedetlenséghez vezetett. Emellett a
kezdettől fogva megoldatlan cseh–szlovák viszony kérdése is újra nyilvános viták tárgya lett.
A központi tervgazdálkodáson alapuló, s emiatt nemzetközileg egyre kevésbé versenyképes
csehszlovákiai gazdaság szaporodó problémái, valamint az érzékeny nemzeti-nemzetiségi
kérdések is hozzájárultak ahhoz, hogy 1968 januárjában, a kommunista párt élén jelentős
személyi változásokra, az állami vezetést is érintő cserékre került sor. A Csehszlovák
Kommunista Párt Központi Bizottságának (CSKP KB) 1968. január 5-i ülésén határozatot
fogadtak el a párt és a közélet demokratizálásáról, a szólás- és sajtószabadsághoz való jogok
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kiterjesztéséről, valamint a párt akcióprogramjának és az új nemzetiségi politika alapelveinek
kidolgozásáról. Egyszersmind elhatározták, hogy különválasztják a pártvezetői és államfői
tisztséget. Ekkorra született meg a döntés, hogy a szovjet pártvezetés támogatásával a szlovák
Alexander Dubčeket, a Szlovák Kommunista Párt korábbi főtitkárát választják a csehszlovák
pártfőtitkárrá. Erre a KB 1968. január 3–5. között tartott ülésén került sor, amikor a reformerek
valóban elérték Novotný leváltását.
Ez a hosszabb előzményekre visszanyúló, de végrehajtásában mégis meglepően gyors és átfogó
változás elindítójává vált a csehszlovákiai pártállam keretei közt lezajlott demokratikus
fordulatnak. Ebben pedig kezdettől fontos szerepet játszott a cseh–szlovák nemzeti és a
szlovákiai magyar, ruszin, illetve a lengyelországi lengyel és német nemzetiségi kérdés
rendezetlensége. Fontos sajátossága volt az 1968 januárjától október végéig tartó, nem egészen
tíz hónapos nemzetiségpolitikai reformfolyamatnak, hogy a cseh–szlovák viszony rendezése
abszolút elsőbbséget élvezett. Mellette a többi nemzetiség, így a legnépesebb szlovákiai és a
csekély létszámú csehországi magyarság kérdése, illetve a lengyel, ruszin, ukrán és a csekély
számú maradék német kisebbség ügye a demokratikus vitáknak köszönhetően vált részévé vált
a radikális rendezésre váró, évtizedeken át elhanyagolt érzékeny közügyeknek.
A CSKP által elhatározott föderációs és nemzetiségi törvény-előkészületekben testet öltött
rendezési szándékok feldolgozása terén eddig talán a legtöbb éppen a magyar nemzetiség
ügyében történt. A kérdéskör feltárása azonban mindmáig hiányos, főleg a társadalom- és
kapcsolattörténeti vonatkozások jórészt máig ismeretlenek. Bár a nemzeti-nemzetiségi
kérdések megoldása fontos szerepet kapott, érdemes alaposabban szemügyre venni, miként
jelentek meg a korabeli magyar, valamint szlovák nyilvánosságban, az egyre szabadabb, a
cenzúra nyűgétől gyorsan megszabadult demokratikus csehszlovákiai sajtóban. A tanulmány
célja a prágai tavasz idején kirobbant magyar–szlovák sajtóvita bemutatása a csehszlovákiai
magyar, illetve szlovák sajtótermékek cikkei alapján.
2. Magyar–szlovák sajtóvita a nemzetiségi kérdésről
A szlovák–magyar vita nem a prágai tavasz idején kezdődött. Mint ahogy a nemzetiségek
törekvései, úgy a két fél közötti vitás helyzet is visszavezethető egészen az 1960-as évek elejéig.
Mindazonáltal az egyre keményebb hangvételű, nyíltan magyar- és kisebbségellenes
megnyilatkozások jórészt csak 1968 márciusát követően szaporodtak meg.
A viták egyik kezdeti pontjának Vladimír Mináč szlovák író írását tekinthetjük, aki a Kultúrny
život című hetilap 1965. október 15-i számában, Ľudovít Štúr születésének 150. évfordulója
alkalmából kezdte publikálni az "Itt nemzet él" c. esszéjét, amely az egységes csehszlovák
politikai nemzet koncepciójától szabadulni kívánó hangütése mellett éles magyarellenes
alapállásból íródott, s ez 1968 tavaszán is komoly vitát gerjesztett. [1] Mináč fejtegetései során
a szlovák nép nemzetté érésének meghatározó tényezőit körvonalazta és elemezte.
Tanulmányának alapvető kérdései, hogy: „Milyen a mi nemzeti emlékezetünk? Hol vannak
elrejtve a mi előre lendítő erőink és tehertételeink? Miben van a mi történelmünk fejlődésének
sajátossága? És — félek megkérdezni: mi ezeknek az értelme?“ „A jelen feltétele a múlt“ —
írta Mináč. A fejlődés szükségszerű igénye s a nemzetalkotás megkerülhetetlen feladata ez:
tisztázni, a történelmet megalkotni, létrehozni múlt és jelen folytonosságát. „A modern
nemzetek egyenrangúsítása olyan mű, amely megnyitja a civilizáció új hatalmas erejét: haladó
mű“, – állapította meg. A szlovák nemzet emancipációja – a szlovák és cseh, valamint a szlovák
és magyar nép viszonylatában – konkrét formában vetődött fel.1 [1]
1

Mináč eszmefuttatásai, fejtegetései, érvelésének módja vitára kényszerítőek, ebből kifolyólag az esszét az
Irodalmi Szemle 1965. decemberi [2] és 1966. januári [3] számában folytatólagosan közölte magyar fordításban
azzal a szándékkal, hogy alkalmat adjanak, illetve elősegítsék a sokoldalú véleménycsere kibontakozását.
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A kisebbségi magyar közélet már 1966. január 8-án reagált az Új Szóban megjelenő Egy induló
vita margójára című cikkel. Szerzője kifejtette Mináč történelmi hiányosságait, valamint azt az
érzését, miszerint a szerző megrekedt a „tárgyalt kor egyes nagyságainak felfogásánál, sőt
azokat is összefüggéseikből kiragadva, sajátos „témaszükségletének” rendeli alá.” [4] Dr. Gály
Iván, a pozsonyi napilap vezető munkatársa szintén „polemikus jellegű írásban” reagált Mináč
módszereire, de Gály válaszát a Kultúrny život szerkesztősége nem adta közzé, így az az
Irodalmi Szemle 1966/2. számában jelent meg, Célunk csak a közeledés lehet címmel. Gály
nem hiszi, hogy a közeledést szolgálná, ha egyoldalúan vagy akár kölcsönösen, ilyen
koncentrált formában, mint ahogy Mináč tette, folyamatosan egymás szemére vetnék „a múlt
osztálytársadalmainak” bűneit. Hisz, mint mondja: „Érzem, tudom: ezzel nem jutnánk
semmire...” [5]
Bábi Tibor, vezető szlovákiai magyar publicista és író reakcióját szintén ebben a számban tették
közzé. Bábi gondolatait Győri Dezsőnek, a két világháború között a Sarlóhoz közeli költőként
ismertté vált író soraival zárta: „A sors értelme: nép lenni a népek, s ember lenni az emberek
között.” Azzal foglalta össze mondanivalóját, hogy Mináčcsal ellentétben abból kellene
kiindulni, hogy a Duna mentén a szlovákok nem egyedül léteznek, hanem „itt nemzetek élnek”.
Az etnocentrikus világképektől úgy is meg lehet szabadulni, „mint a vak ember érzékeny,
tapogató ujja hegyével a tagadhatatlanul létező tárgyak meglétéről.” S így jutott el az
internacionalizmushoz. Ez a tapasztalat Győri szerint egy egész nemzedék tapasztalata, sőt
alapvető életérzése volt. Azt vallotta: „a megtorlások kora is lejárt”. [6]
1965 decemberében a pozsonyi Politikai Könyvkiadó megjelentette Juraj Zvara szlovák
történész "A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Szlovákiában" című könyvét magyar
nyelven. Ez a könyv az első olyan mű, amely a nyilvánosság előtt tárgyalta a magyar kisebbség
1945 utáni helyzetét. A kötet alacsony példányszámban jelent meg, s ennek okán 1966-ban a
Hét Fórum című melléklete folytatásokban közölte azt. A kötet célja, ahogy azt maga a szerző
is írta, azt volt, hogy komplex képet adjon a magyarság helyzetéről. [7]
A könyvre válaszul Janics Kálmán kissé megkésve, 1968 áprilisában reagált. A Vágsellyén
üzemorvosként működő, fiatal korában, az 1930-as évek második felében a szlovákiai magyar
Prohászka Körök Kassán megjelent Új Élet című lapjában publikáló, széleskörű műveltséggel
rendelkező szerző Zvara szemére vetette, hogy a komplex képre töredékese nem sikerült,
ugyanis lényeges tényezők kihagyásával és hibás utalásokkal eltorzította a történelmi valóságot
és ennek hatására az események törött üvegként szétestek és érthetetlenné váltak a könyvben.
[8]
1968 tavaszán, a csehszlovákiai sajtó viszonyok gyors javulásával, a cenzúra eltörlésével
együtt, mind a szlovák, mind a magyar lapokban megszaporodtak a nyilatkozatok és különféle
viták. Ezek a sajtóviták több téma köré csoportosultak. A legjellemzőbb és legfelkapottabb
vitatémák közé tartozott az 1945–1948 közötti csehszlovák kisebbségi politika,2 a kisebbségek
helyzetének államjogi rendezése,3 a reciprocitás elve,4 a dél- és kelet-szlovákiai nemzetiségi
területek gazdasági helyzetének problémája,5 valamint különösen népszerű témává vált a
nyelvkérdés megoldásának6 lehetséges modellje. [9]

2

A kassai kormányprogram kisebbség-ellenes rendelkezéseinek felülvizsgálata.
Nemzetiségi járások, kulturális autonómia, önigazgatás stb.
4
A magyarországi szlovák, illetve szlovákiai magyar nemzetiség azonos elbírálásának követelménye.
5
Nagy arányú migráció, foglalkoztatottság és ipar hiánya stb.
6
Kötelező cseh és szlovák államnyelv, a kétnyelvűség felemás értelmezése stb.
3
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A pozsonyi országos szlovák lapok a magyar kisebbséget irredenta, revizionista,
ellenforradalmi törekvésekkel vádolták,7 míg magyar részről igyekeztek mindvégig
határozottan visszautasítani a vádakat és a magyarságot ért sérelmeket állították középpontba.8
A polémiát leginkább a szlovák részről elhangzó, egyre kíméletlenebb vádak mérgesítették el. 9
Magyar részről a nemzetiségi egyenjogúság kölcsönösen hasznos elvének követelése jellemezte
a vitacikkek hangnemét. Szenvedélyesebb hangvétel csak a CSEMADOK alapszervezetei által
készített, a pozsonyi Új Szóban megjelent levelek némely túlkövetelését jellemezte. [9]
Az 1968-as márciusi javaslatokat a magyar sajtóban rögtön március közepén publikálták. Ezt
követően szlovákra fordítva a Csemadok KB a megértés reményében megküldte azt a szlovák
lapok szerkesztőségeinek is, valamint a párt központi bizottságának, és a dél-szlovákiai járási
szervezeteinek is. Javaslatairól a magyar mellett a szlovák közvéleményt is tájékoztatni akarta.
„Reménykedve vártunk, sajnos hiába. A politikai események gyors alakulása ellenére is
vákuum keletkezett, a hallgatás vákuuma”– mondta Dobos László a szlovák közvélemény elé
terjesztéssel kapcsolatban. [10] A szlovák sajtó, bár a Csemadok KB javaslatainak fordítását
nem adta közre, nagy nyilvánosságot biztosított a Csemadok-állásfoglalásokkal és a magyar
lapokkal polemizáló, és a magyar lakosságot a déli országrészekben élő szlovákok
elnemzetietlenítésével és elnyomásával vádoló cikkeknek és nyilatkozatoknak.
Március 30-án megjelent dél-szlovákiai szlovákok nevében megszólaló ún. „bazini
harmincnyolcak” nyilatkozata, amely a szlovák közvélemény előtt ismeretlen kisebbségi
magyar javaslatokat cáfolta.10 Ez azt eredményezte, hogy a szlovák olvasó hamarabb
találkozhatott az ellenérvekkel, cáfolatokkal és elmarasztaló ítéletekkel, mint magával a
tárgyalandó javaslattal. A Csemadok állásfoglalása itt meg is pecsételődött, a tenni akarás
ellenállásba ütközött. Fokozatosan jelentek meg a hosszas betiltás és hallgatás után újraéledt
Matica slovenská nevű szervezet helyi klubjainak a nyilatkozatai, amelyek a Csemadokállásfoglalásokból kiragadott idézetek révén nacionalizmussal, sovinizmussal, valamint
revizionizmussal, a második világháború eredményeinek megkérdőjelezésével vádolták meg a
Csemadokot és annak tisztségviselőit.11
Komolyabb problémát okoztak azok a hivatalos-félhivatalos szlovák állásfoglalások, melyeket
pártalapszervezetek, tudományos intézmények, valamint a Matica-szervezetek készítettek és
juttattak el a CSKP vagy az SZLKP KB-hoz, a szlovák valamint csehszlovák kormány
illetékeseihez.
A szlovák sajtó, a Matica slovenská, valamint a párt- és állami szervek részéről a későbbiekben
a dél-szlovákiai szlovákok védelmének ürügyével felszólaltak a hivatali kétnyelvűség
eltörléséért, síkra szálltak a szlovák nyelv hivatalos államnyelvvé tétele mellett, felszólították a

7

Többek közt: Rudolf Olšinský, Maďari kontra Slováci? Kultúrny život, 1968. április 12.; Michal Gráfik, My,
podnájomci vo vlastnej krajine, Kultúrny život 1968. április 19.; Daniel Okáli, Hľadanie „hriešnikov” Košického
vládneho programu. Predvoj, 1968. április 25.
8
A magyar kisebbség visszautasította a vádakat, a fenti írásokra való válaszadások: Janics Kálmán reagálása
Daniel Okáli A „Kassai kormányprogram bűnöseinek keresésére” (Hľadanie „hriešnikov” Košického vládneho
programu) Új Szó, 1968. május 9. Révész Bertalan reagálása Michal Gráfik és Rudolf Olšinský írásaira, A
Hét,1968. május 19.
9
„V tomto období s veľkými obavami sledujeme tendencie, ktoré sa prejavujú u niektorých funkcionárov
Csemadoku i v časti maďarskej tlače Új Szó… ako aj ilegálne organizované štavanie na dedinách proti Slovákom.
Nacionalistické, šovinistické, priam iredentické tendencie, podnecované predsedom Júliusom Lúrinczom… a jemu
podobnými, narúšajú beztak narušené spolužitie národov a národností na tomto území a oživujú smutne známe
myšlienky rozbitia republiky…” „Lásd: R. Olšinský: Maďari kontra Slováci, Kultúrny život, 1968. április 12.
10
Az ún. „bazini harmincnyolcak” március 30-i határozatra az Új Szó szerkesztősége 1968. április 7-i számában
reagált, ugyan ebben a számban megjelent Ki érti ezt… című jegyzet szintén a határozatra való reakció.
11
Elsősorban a galántai állásfoglalás miatt, amelynek a kassai kormányprogram revíziójára vonatkozó kitételei is
voltak.
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pártszervezeteket és állami szerveket a Csemadok tisztségviselőinek, elsősorban Lőrincz
Gyulának, valamint Szabó Rezső a leváltására. [11]
A fent említett „bazini harmincnyolcak” nyilatkozatára Gyüre Lajos, az Őszinte szóval című
kassai állásfoglalás egyik megfogalmazója A Hét hasábjain válaszolt Ne fessenek torz képet a
valós helyzetről című írásával. Nehezményezte a nyilatkozat íróinak névtelenségbe
burkolózását, és megdöbbentőnek tartotta, hogy Kulturális Megbízotti Hivatal (a szlovákiai
tartományi kormány művelődési tárcája – G. V. megj.) terjeszti ezt a rágalmazást, holott
semmiféle megjelölést nem tartalmaz a felől, hogy kitől is származik. Felháborodását fejezte
ki, hogy ez a „szervezet” illegális szervezkedéssel vádolta a magyarságot, amikor ő maga meg
sem jelölte gyűlésének helyszínét, időpontját és az általuk kiadott okmány aláírását is
elmulasztotta, hisz mi lenne ez, ha nem illegális szervezkedés? Írásában Gyüre szembeszállt
ennek a nyilatkozatnak a dél-szlovákiai magyarlakta területeken élő szlovákság állítólagos
elnyomásáról szóló pontjaival. Felvetette azt a kérdést, kik is azok, akik megrontják a többségi
nemzetek és nemzetiségek együttélését. Gyüre Lajos legfőképpen azt hangsúlyozta, amit
Lőrincz Gyula, a Csemadok elnöke is kimondott már korábban: „tőlünk senki nem kérdezte
meg 1918-ban, hogy hová akarunk tartozni, de nem kérdezték 1938-ban sem”. Mégis ártatlan
emberek meghurcoltatása, a deportálás és a jogfosztottság jutott a csehszlovákiai magyarság
számára osztályrészül. [12]
A legtöbb és a leghevesebb bírálat azonban a Csemadok galántai járási bizottságának március
28-i, a losonci járási bizottság március 30-i, valamint a kassai járási bizottság által közreadott
állásfoglalást érte.
A galántai állásfoglalásra két vezető szlovák közéleti személyiség, Rudolf Olšinský és Daniel
Okáli is válaszolt. Olšinský a Kultúrny život április 12-i számában Maďari kontra Slováci
(Magyarok a szlovákok ellen?) című írásában a galántai Csemadok-állásfoglalást revansistának
és második világháború eredményeit megkérdőjelezőnek minősítette. Úgy vélte a Csemadok
KB március 12-i állásfoglalásának a járások etnikai alapú átszervezésére vonatkozó javaslata a
dél-szlovákiai szlovákok kitelepítésének vagy a területen élők elmagyarosításának veszélyét
hordozta magában. Nehezményezte, hogy a szervezet állásfoglalásában nincs olyan javaslat,
amelynek célja az lenne, hogy a magyar lakosság meg tudja magát értetni a szlovák nemzettel,
holott annak a területén él. Úgy vélte, hogy a magyar intézményrendszer megteremtésére
vonatkozó, kulturális jellegű igények kizárólag az elszigetelődést szolgálják. [13]
Az 1946–1948 közötti lakosságcserébn, reszlovakizációs politikában is vezető szerepet játszott
Daniel Okáli a Predvoj című hetilapban Hľadanie „hriešnikov“ Košického vládneho programu
(A kassai kormányprogram „bűnöseinek” keresése) címmel adta közre írását. Ebben védelmébe
vette a magyarok második világháború utáni kitelepítésének elvét. Kifejtette, hogy a
magyarországi szlovákokat ugyanazok a jogok illetik meg, mint amelyekkel a csehszlovákiai
magyarok rendelkeznek. Az 1945 utáni magyarellenes politika szervezőit pedig nem kell
keresni, mivel annak főszervezői a magyar irredentizmus, a sovinizmus, a magyar elnyomás, a
„Horthy-féle fasizmus” háborús bűnei voltak. [13]
Április 19-én a Kultúrny život hasábjain megjelent Michal Gráfik My, podnájomníci vo vlastnej
krajine (Mi, albérlők saját hazánkban) című írása, melyben elemezte, hogy a szlovák nemzet
helyzete deformálódott mind a csehek, mind a nemzetiségekkel szemben, és felháborítónak
tartja, hogy a többségi nemzet a nemzetiségekkel szemben ennyire nem egyenlő helyzetben
legyen. Nehezményezte, hogy a Csemadok nemzeti politikai párttá vált, és, hogy a magyarok
sérelmeit visszhangozza a sajtó, ezzel szemben a szlovákság sérelmeiről szót sem ejt. A
Csemadok KB, valamint a szervezet galántai járási bizottságának igényeit teljesen alaptalannak
tartotta. [13]
Az Új Szó április 27-i és 28-i számában részleteket tett közzé a pártállami évtizedek
Csehszlovákiában és Magyarországon is elismert írójának, Fábry Zoltánnak A magyar
kisebbség nyomorúsága és nagysága című írásából. A stószi visszavonultságban élő író
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kételyeit fejezte ki a háború utáni magyarellenes diszkriminatív intézkedések elítélésével
kapcsolatban. [13] Mint írta: „a jogfosztottság elítélése, a reszlovakizáció törvényes
érvényesítése a bűn bevallását és a bűntudat vállalását jelentené”. [14]
Okáli áprilisi szavaira Janics Kálmán az Új Szón keresztül válaszolt A demagógia nem
megoldás című írásával. Úgy vélte, hogy: „Daniel Okáli egész eszmefuttatása olyan irányzatú,
mintha összpontosított támadásával meg akarná félemlíteni a szlovákságot a magyar
irredentizmussal, a magyarokat az „árulás megtorlásával”. Szerinte azért felesleges vitába
bocsátkozni Okálival, mert nem értik egymás érveit a legalapvetőbb kérdésekben, de napirendre
térni sem lehet felette, már csak azért sem, mert a köztársaság érdeke és a zavaros fogalmak
tisztázásának szükségessége is ezt kívánta. [15]
Janics Kálmánhoz hasonlóan Tolvaj Bertalan sem hagyta szó nélkül az eseményeket, és Azonos
mércével címmel válaszolt Rudolf Olšinský és Michal Gráfik vádjaira: „A „söpörjön mindenki
a saját háza táján” elv alapján igazán elvárnánk, ha a szlovák sajtóban ellenünk indított s egyre
fokozódó, szervezett rágalomhadjáratot éppen a szlovák elvtársak utasítanák vissza, mint az
„ügyre” nézve károsat és egységbontót.” [16] Feltette a kérdést: „meddig kell még
kilincselnünk, könyörögnünk a minket természetszerűen megillető jogainkért?!” Hisz ez a
kérdés-követelés, felvetés még sohasem volt időszerűbb, sürgetőbb, mint amikor a CSKP
akcióprogramja egyértelműen leszögezte: „a nemzetiségeknek joguk van önállóan és
önigazgatással dönteni az őket érintő kérdésekben.” [16]
Ritkán, ám a szlovák sajtóban is hallatta hangját olyan szerző, így például Zora Jesenská, aki a
magyar–szlovák párbeszéd konstruktív mederbe terelését szorgalmazta, és elutasította a kassai
kormányprogram magyarellenes szellemének életre keltését. 12 Nem ezek a megnyilatkozások
szabták meg azonban a vita alap hangvételét, hanem a szlovák szerzők vádaskodó írásai
bizonyultak meghatározónak. A kétnyelvűség deklarálása mellett elterelődött a figyelem a
kölcsönösség elvéről, aminek következtében a következetes, mindkét félre nézve kötelező
kétnyelvűség hiányának minden hátránya a kisebbséget érintette. Egy a Pravdában megjelent
cikk szerint például a magyar nyelvnek a többségi iskolákban való fakultatív oktatása a
szlovákiai magyar nacionalizmus három legsúlyosabb túlkapásának az egyike. A cikk emellett
súlyos nacionalista követelésnek tartotta még azt is, hogy Pozsonyt magyar nevén emlegessék
a szlovák Bratislava helyett. Túlzásnak minősítette azt is, hogy a magyar megszólalók a
magyarok által lakott Dél-Szlovákiában arányos magyar képviseletet követeltek az üzemek
vezetésében.13 Ugyanaezek a szlovák szerzők a Csemadok megszüntetését is sürgetni kezdték,
és az is megesett, hogy felszólaltak a kisebbségi magyarság magyarországi kitelepítésének
folytatása mellett.14
A sajtóban felbukkant és megkülönböztetett figyelmet kapott Vladimír Mináč szlovák írónak
az a véleménye, miszerint az iparosítás és az azzal járó kétnyelvűség az egyetlen kiút a délszlovákiai magyarok elszigeteltségéből. Válaszként Bábi Tibor rámutatott, hogy az iparosítás
nyomán terjedő kétnyelvűségben többnyire az asszimilációs törekvések dominálnak, nem pedig
a két nyelv egyenjogúsítására való törekvés. [9]
A szlovák–magyar sajtóvitával párhuzamosan megnőtt a szlovák–magyar lakosság közti
bizalmatlanság. Ez pedig a nemzeti konfliktusok számára is teret engedett, azonban az is tény,
hogy a szlovák sajtó ezt kihasználva más jellegű konfliktusokat is nemzetiségi színezettel látott
el, s ezzel fenntartotta szlovákok „veszélyérzetét”. Számos cikket olvashatunk a korabeli
sajtóban a szlovákokat ért atrocitásokról,15 valamint 1968 tavaszán a szlovák pártvezetés
12

Zora Jesenská a Kultúrny život publicistája és Michal Horváth részéről.
Szarka: Cseh és szlovák szerzők… i. m. 139–141. o.
14
A kétnyelvűség ilyen értelmezése az anyanyelvi nyelvhasználati jogok jogosultságát is kétségbe vonja.
15
Ilyen többek közt a Smena 1968. április 21-i cikke, a Kvapky blenu na Žitnom ostrove. Treba zaujať stanovisko
ku konfliktom v Dunajskej Strede. 7. o., mely arról tudósít, hogy a Csallóközben „szlovák- és államellenes” elemek
bántalmazzák a szlovákokat.
13
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számára készült helyzetjelentések is lokális konfliktusokról számoltak be a magyarlakta
övezetekben. Ilyen incidensekre került sor a galántai járás egy-két kisebb településén, például
Taksonyban és Felsőszeliben, ahol a Matica képviselőinek provokatív megnyilvánulásai miatt
megnőtt a lokális konfliktusok veszélye is, amit a hatalom szívesen felhasznált volna a magyar
törekvések visszaszorítása érdekében. [17]
Nem csupán szlovákokat ért atrocitásokról számolt be a sajtó. 1968. április 28-án az 1848-as
szlovák mozgalom vezetőjének Ludovít Štúrnak az emlékére rendezett gyalogos séta
alkalmából Dévénybe zarándokló 7000 pozsonyi egyetemi és főiskolai hallgató útközben
magyarellenes jelszavakat skandálva, kövekkel dobált meg egy magyar kamiont. A dévényi
ünnepség résztvevői pedig felszólították a magyarokat, hogy amennyiben nem tetszik nekik
Szlovákiában, települjenek át Magyarországra.
Ezt követően a diákok aktivizálták magukat és 1968. május 9. és 11. között pozsonyi szlovák
egyetemi és főiskolai hallgatók a Cseklész–Diószeg–Galánta–Vágsellye–Dunaszerdahely–
Komárom útvonalon úgynevezett nemzeti menetelést rendeztek a dél-szlovákiai szlovákok
támogatása céljából. Számos országos napilap lehozta a felhívást a menethez csatlakozásról.
Az Új Szó elítélő nyilatkozatot jelentetett meg „Egy menetelés margójára” címmel. Ebben az
állampárt magyar lapjának szerkesztői kifejtették, hogy a menet szervezői soviniszta és
demagóg fellépéssel rontják a népek, nemzetek és nemzetiségek együttélését, s fékezik a jó
kapcsolatok kialakítását. [18]
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Absztrakt
A Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszékének közel ezer leletet
számláló régészeti gyűjteményében a paleolitkumtól egészen a késő középkorig szinte minden
régészeti korszak emlékanyaga jelen van. A gyűjtemény keletkezése és gyarapodása az 1914 és
1952 között fennálló debreceni Régészeti Intézet tevékenységéhez köthető. Tudománytörténeti
tanulmányunkban az említett kollekció részét képező két rézkori csákányt elemzünk. A tárgyak
tipokronológiai besorolásán túl, a leletek származását és gyűjteménybe kerülésük körülményeit
is vizsgáljuk. A Kr.e. 5. évezred végére, 4. évezred első felére keltezhető rézcsákányokat
valószínűleg Roska Márton juttatta az Intézet tulajdonába, aki 1937 és 1940 között előadóként
tevékenykedett az intézményben.
Kulcsszavak: egyetemtörténet, régészeti gyűjtemény, Roska Márton, rézkor
1. Bevezetés
A Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék régészeti gyűjteményének
története a 20. század elejére nyúlik vissza. A kollekció átfogóan mutatja be a régészeti
korszakokat a paleolitikumtól kezdődően egészen a késő középkorig. A számos szerkezeti
átalakulás következtében hiányos egyetemi dokumentáció ellenére feltételezhető, hogy a
leletegyüttes jelenlegi formájában egyesíti az egykori Láng Nándor Múzeum törzsanyagát, több
magángyűjteményt, illetve a Debreceni Egyetem Régészeti Intézetének saját feltárásaiból
származó leleteket. [5, 22] A régészeti korú tárgyak egyetemtörténeti jelentőségét növeli, hogy
Roska Márton debreceni tevékenységének ideje alatt a hagyaték erdélyi lelőhelyekről származó
leletekkel gazdagodott. [16] Ennek a kiterjedt, közel ezer leletet tartalmazó, heterogén
összetételű gyűjteménynek része a tanulmányban bemutatott két rézcsákány is.
2. A rézcsákányok leírása
R.286: Öntött, egyhén ívelt testű, ép kalapácsbalta (Hämmeräxte). Erősen oxidálódott, teljes
felületén sötétzöld patinával borított. Fokának keresztmetszete kissé szögletes, magas,
alapvetően félkör metszetű. A fok irányítása a test hossztengelyétől kissé eltér. A tárgy
hosszának az él felől számított kétharmad részénél található a szabályos kör alakú nyéllyuk,
amelynek alsó és felső pereme egyaránt egyenetlen, töredékes. A csákány alsó részén, a
nyéllyuk és a fok között hosszirányú, alacsony borda figyelhető meg, amely az öntés sorjázatlan
nyoma lehet. A vágóél két oldalán modern, a patina eltávolításának céljából történő reszelés
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nyomai láthatók. Méretei:1 H: 20,3 cm; Átm: 3,8 cm; Sz(él): 1,8–2,5 cm; V: 3,5 cm;
Átm(nyéllyuk): 5,8 cm, Súly: 0,882 kg. (1. ábra) Lelőhelye: Ipp–Pincedomb.
A Debreceni Egyetem tulajdonában levő rézcsákány a régészeti szakirodalomban jól ismert.
Elsőként Roska Márton említi 1942-ben, a rézkori csákányokat tárgyaló tanulmányában. Ebből
kiderül, hogy a lelet a Szilágy (Sălaj) megyei Ipp (Ip, RO) település környékéről, a
Pincedombnak (Dealul cu pivnițe) nevezett, mindmáig beazonosítatlan területről származik: „A
Debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem Régészeti Intézetében R. 286. lsz. alatt egy 21
cm. h. egyélű rézcsákány, amit a Pincedombon leltek. Az alján a nyéllyuk felett függőleges borda
látszik, ami minden valószínűség szerint az öntési varrány emléke.” [19: 38, 35. kép] (1. ábra
B) A leletet egyazon évben ismét közli az Erdély őskori lelőhelyeit felsorakoztató
repertóriumában is. [20: 111, 134. kép] Később, Roska rajzai nyomán Alexandru Vulpe az általa
meghatározott Agnita típusba sorolja, amelyet egy az erdélyi területekre jellemző variánsnak
tekint. [24: 28]. Sanda Băcueț-Crișan szintén ebbe a csoportba tartozónak gondolja. [1: 76]
Patay Pál eltérő véleményt fogalmaz meg, besorolása szerint a lelet a Székely-Nádudvar típus
Monostorpályi variánsába tartozik. [17: 99] Lakó Éva, a Szilágy/Sălaj megyei rézeszközök
elemzése során a tárgyat Mezőkeresztes típusúnak véli. [9: 44, 10: 57] Hozzá hasonlóan Sabin
Adrian Luca és Nicolae Gudea Szilágy (Sălaj) megye régészeti repertóriumában Mezőkeresztúr
típusú „kalapácsbaltaként” azonosítja. [12: 62] Gheorghe Lazarovici és Zoia Maxim nem foglal
állást a tárgy tipológiai besorolását illetően, így a Mezőkeresztes és Agnita típusokba egyaránt
besorolják az ippi leletet. [11: 15, 15: 164 ]
Véleményünk szerint az enyhén ívelt tengely, a kör alakú nyéllyuk elhelyezkedése, valamint a
fok kialakítása. alapján nagyobb hasonlóságot mutat a Székely-Nádudvar és Agnita típusok
formai jellemzőivel. [24: Abb.1., 26–27, 21: 276, fig.1.] Analógiái egyaránt megtalálhatóak
mindkét csoport képviselői között. A Székely-Nádudvar típusú csákányok közül leginkább a
nagykárolyi (Carei, RO) [24: Tafel 4, 42A] és a monostorpályi [17] darabhoz hasonlít. A tárgyalt
lelet meghatározása egyértelműbb a Nikolaus Boroffka által kidolgozott, a rézcsákányokat a
nyéllyuk kialakítása alapján rendszerező tipológia szerint. Utóbbi alapján az R.286. számú tétel
a II. csoportba, a peremes vagy nyéllyuk-nyújtványos csákányok közé sorolható [3: 247].

1. ábra: A: az R.286 leltári számú rézcsákány jelenlegi állapotában, B: a Roska Márton
által 1942-ben publikált tárgyrajzok [19: 35. ábra, 20:134. ábra]
1

A méretek rövidítéseinek feloldásai a következők: H: hossz, Átm: átmérő, Sz: szélesség, V: vastagság.
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R.288: Öntött ellentett élű rézcsákány ívelt vágóéle az egyenes nyéllyuk töredékével. Erősen
oxidálódott, teljes felületén világoszöld patinával borított. A nyéllyuk mellett egy ovális,
bemélyített jel látható. Méretei: H: 13,6 cm; V: 1,8 cm; Sz: 3,4 cm; Átm(nyéllyuk): 3,9 cm,
Súly: 0,564 kg (2. ábra) Lelőhelye ismeretlen.
A lelet a Nikolaus Boroffka tipológiája szerinti I. csoportba, az egyszerű, perem nélküli
rézcsákányok közé tartozik. [3: 247] Bár töredékessége miatt tipológiai besorolása nem
állapítható meg teljes biztonsággal, legnagyobb hasonlóságot mégis az Ariușd típussal mutat.
[24: Abb.1., Tafel 11/84] Az él és a nyéllyuk kialakítása az Erősdről (Ariușd, Ro.) származó
lelethez hasonló. [24: Tafel 11, 84]

2. ábra: az R.288 leltári számú rézcsákány
2. A rézcsákányok történeti értékelése
2.1 A leletek kronológiai behatárolása
Az ellentett élű csákányok előállítása a Kr.e. 5. évezred végére, valamint a 4. évezred első felére
keltezhető. Használatuk a középső rézkori Bodrogkeresztúr-, Cucuteni-, Vinča- és Karanovo
VI-Gumelnița-Kodzhadermen-kultúra közösségeire jellemző, [3: 248] de már korábban a
Tiszapolgár-kultúrában is megjelennek. [11: 12–13, 6: 156–157, 2: 96, 8: 260] A Tiszapolgárkultúra hagyományosan 4500 és 4000 cal BC, a Bodrogkeresztúr-kultúra pedig 4000 és 3600
cal BC közé keltezhetők a radiokarbon (14C) adatok alapján, azonban a legújabb mérési
eredmények utóbbit korábbra, 4300 cal BC körülre datálják. Ennek alapján feltételezhető a két
kultúra részleges egykorúsága. [4: 28–29, 18: 555, 570]
Az Agnita típusú csákányok egyidőben voltak használatban a Székely-Nádudvar és a
legnagyobb számban előkerülő, jól datálható Jászladány típusúakkal. Ezek a Tiszapolgárkultúra végén, [11: 12–13, 6: 156–157] valamint a Bodrogkeresztúr I és II fázisában követhetők
nyomon. [14: 100, 2: 96] Az Ippről származó lelet nagy valószínűséggel a Tiszapolgár
periódusba keltezhető, mivel előkerülési helyén, a Pincedombon e korszakból származó
kerámiatöredékeket is gyűjtöttek. [20: 111, 1: 76, 12: 62, 14: 100] Az Ariușd típusú
rézcsákányok vélhetően a Cucuteni-kultúra A4 fázisában jelentek meg és az A-B, valamint B
periódusában is előfordulnak. Részlegesen egykorúak a Jászladány típussal. [14: 105]
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2.2 Elterjedési terület
A debreceni leletekhez hasonló tárgyak elsősorban a Kárpát-medencében és az Al-Duna
vidékén terjedtek el, de távolsági kereskedelem révén eljutottak Lengyelország, Németország
és Dánia területére is. [3: 248] A Székely-Nádudvar típusú rézcsákányok elterjedési területe
Erdély, Magyarország, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia és Bulgária [14: 100], míg az Agnita
variáns csak Magyarország és Erdély területén található meg. Az Ariușd jellegzetességeket
mutató tárgyak nagyobb számban Cucuteni-Tripolie környezetben kerültek elő, DélkeletErdély, Moldova és Nyugat-Ukrajna területén. Kialakulásuk is valószínűleg ehhez a régióhoz
köthető. Ariușd típusú csákányok előfordulnak továbbá Dél- és Északnyugat-Erdélyben, a
Petrești- és Tiszapolgár-kultúrában, valamint kisebb számban Magyarország és Bulgária
területén is. [14: 105]
2.3 Funkció
A rézcsákányok funkciójáról számos hipotézis látott napvilágot, azonban rendeltetésük pontos
meghatározása mindezidáig nem történt meg. Míg egyes kutatók a tárgytípust leginkább a
bányászatban vagy ácsmesterségben használatos eszközként értelmezték, mások fegyverként
tekintettek rájuk. Értelmezési lehetőségként felmerült a csákányok szimbolikus jelentősége is,
amely leggyakrabban a depók formájában elhelyezett leletekben nyilvánulhat meg. Az ónból
vagy aranyból készült miniatűr változatok megjelenése szintén a tárgytípus jelképes szerepét
támaszthatják alá. Egyéb interpretációk szerint ezek akár valutaként is szolgálhattak. [3: 251.,
24: 16–17.] A kérdés megoldásához Igor Manzura jár legközelebb, aki kimutatta, hogy a
rézcsákányok típusai különböző objektumoktípusokkal hozhatók összefüggésbe, feltehetően a
funkcionális rendeltetésüknek megfelelően differenciálódva. Ennek alapján egyes
csákánytípusok az elit társadalmi réteg presztízsszimbólumaiként értelmezhetőek, míg más
variánsok a mindennapi életben használatos eszközök voltak. [13: 390] Az Agnita és SzékelyNádudvar formájú tárgyakat is magukba foglaló kalapácsbaltákon gyakoriak a használati
nyomok, emellett az erősen deformálódott példányok szintén a tárgytípus eszközként való
alkalmazására utalnak. [14: 101]
A debreceni darabokon nem figyelhetőek meg ilyen jellegű elváltozások. Az R.286. jelzetű
csákány egyenetlen felülete, valamint az öntés látható nyomai félkész állapotáról tanúskodnak.
A vágóélen látható bemélyítések nagy valószínűséggel modern beavatkozás révén keletkeztek,
nem tekinthetőek korabeli használati nyomoknak. Az R.288 jelzésű leleten megfigyelhető
ovális, általában a nyéllyuk köré csoportosuló bemélyedés a rézcsákányok legtöbb típusán
előfordul, bár azokon belül csak korlátozott számú darabon jelentkezik csak. A különböző
értelmezési lehetőségek alapján a jelek mesterjegyek, díszítőmotívumok vagy akár a tulajdonos
jelölései is lehetettek. [14: 68]
2.4 Előkerülési körülmények
A hasonló tárgyak túlnyomó többségükben depók részeként vagy sírokból, ritkább esetben
települések területéről kerülnek elő. A depók két típusa különböztethető meg: a homogén
leletegyüttesek kizárólag csákányokat tartalmaznak, míg a heterogének esetében a csákányokon
kívül ékszereket, különböző eszközöket és fegyvereket is elhelyeznek.[13: 374, 390] A
debreceni leletek konkrét előkerülési körülményei ismeretlenek. Az R.286 csákányról
mindössze annyit tudunk, hogy Ipp település Pincedomb nevű határrészén találták meg
véletlenszerűen, de leletkontextusa nem derül ki a leírásokból.[19: 38, 20: 111] Származási
helyéről ezenfelül a Tiszapolgár-kultúra kerámiatöredékei kerültek felszínre. [11] A 19. század
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folyamán rézkori sírokat, agyaggyöngyöket és kerámiatöredékeket fedeznek fel a térségben,
[10] valamint egy Tiszapolgár A periódusba tartozó temetőt is említ innen a szakirodalom. [15]
3. A gyűjtemény rézkori csákányainak eredete
A Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszékének régészeti gyűjteménye
a Tisza István Tudományegyetemen 1914 és 1952 között működő Régészeti Intézet tulajdonát
képezte. A Tanszék, majd az Intézet története tanulmány, illetve monográfia formájában
publikálásra került. [7, 16] Roska Márton régész, korábbi kolozsvári egyetemi tanár 1937-ben
emigrált Debrecenbe, [23: 14] ahová magával vitt az erdélyi gyűjtőkörútjaiból és ásatásaiból
származó régészeti leletanyagot is. Itt szakelőadóként tevékenykedett a közbenjárásának
köszönhetően 1938-ban létrejött archeológiai katedrán. A második bécsi döntést követően
1940-ben visszatért Kolozsvárra, eközben a gyűjtemény egy részét is magával viszi. [16: 4–8]
A debreceni gyűjtemény őskori anyagának vizsgálatakor több esetben találhatók egyezések az
Erdély régészeti repertóriuma című munkájában ismertetett, korábban az Erdélyi Múzeum
Egyesület törzsanyagát alkotó leletekkel. Ilyen a jelen tanulmányban tárgyalt R.286. számú
rézcsákány is, amely szintén Erdély területéről származik. A leletet Roska Márton publikálta
elsőként 1942-ben, ekkor már megemlítve, hogy a lelet a Tisza István Tudományegyetemen
Régészeti Intézetében található.[19: 38, 20: 111] A szakirodalmi adatok alapján, valamint Roska
Márton életútjának és munkásságának ismeretében, feltételezhetjük, hogy a csákányok az ő
révén kerültek a Régészeti Intézet birtokába.
Az R. kezdetű leltári számok egy korábbi szervezett gyűjtemény maradékára utalnak. Bár a
Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék számos költöztetése során az írásos
dokumentáció elveszett, az R. formátumú leltári számokkal együtt a tárgytípusokat és
lelőhelyeket feltüntető, írógéppel gépelt kísérőlapok is ezt támasztják alá. Ezek talán a Láng
Nándor Múzeum régészeti gyűjteményének részei lehettek.
4. Összegzés
A bemutatott két rézcsákánnyal kapcsolatban továbbra is sok a megválaszolandó kérdés. Míg a
töredékes darab (R.288) állapotából következően csak korlátozottan alkalmas tipológiai
besorolásra, addig az R.286 számú tétel az elmúlt 50 év folyamán számos hazai és külföldi
kutató érdeklődését is felkeltette. Meghatározásaik bizonytalanságát eloszlatni nem tudtuk,
azonban a tárgy személyes megtekintése után a Székely-Nádudvar és a Boroffka II. típusokkal
megfigyelhető hasonlóságra hívhatjuk fel a figyelmet. A recens régészeti szakirodalom
követelményeinek mefelelően újraközölt leletek jelentőségét azonban, a korábban ismertetett
ókori tárgyakhoz hasonlóan, [5] a Debreceni Egyetem Régészeti Intézetének történetére
vonatkozó új ismeretekben láthatjuk. Dolgozatunk elején, illetve az ép csákány kapcsán több
alkalommal említettük Roska Márton életpályájának lehetséges kapcsolódását a tárgyhoz. Talán
az sem tűnhet túlzó megállapításnak, ha a leletek Debrecenbe kerülését is az ő pár éves itt
tartózkodásához kötjük. Utóbbi tény ismételten megerősíti a gyűjtemény korábban már
hangsúlyozott heterogén jellegét, amely a felsorakoztatott korszakok széles spektrumán túl a
tárgyak származási helyének tág földrajzi kereteiben is megmutatkozik.
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A SZOKOL- ÉS FRANKHAMISÍTÁS FELVIDÉKI
VONATKOZÁSAI
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Absztrakt
A Horthy-korszak talán legismertebb botránya a francia valuta hamisításához kötődik. A
magyar közélet több ismert szereplője is gyanúba keveredett a komoly nemzetközi visszhangot
kiváltó ügyben, amely nem volt előzmény nélküli, hiszen pár évvel korábban már történt egy
kísérlet a csehszlovák korona illegális lemásolására is. A szövevényes és sokszereplős történet
résztvevői más-más célok miatt vágtak bele a vállalkozásba. Egyesek a trianoni
békeszerződésért okolt Franciaországon akartak revansot venni, mások a saját egzisztenciájuk
helyreállítását remélték tőle, míg a harmadik csoport a felvidéki revizionista propaganda és
katonai akciók támogatására szerették volna felhasználni az esetleges bevételt. Kutatásomban
ennek az irredenta vonalnak a tevékenységét kívánom feltárni, amely mögött Mészáros Gyula
turkológus és Bulissa Károly szlovák nemzetiségű ügyvéd állt. E két személy 1918-ban lépett
a politikai élet színpadára, amikor még az ország integritásának a megvédéséért szálltak harcba.
Bulissa Károly előbb a kérészéletű Kelet-Szlovák Köztársaság budapesti követeként tűnt fel,
majd Mészárossal együtt a magyar Külügyminisztérium szolgálatába állva fejtettek ki
propaganda tevékenységet a Felvidék területén. Ezekben az években kiépített kapcsolati
hálójuk révén keveredtek bele a Windischgrätz Lajos herceg által kezdeményezett akcióba. A
téma kifejtéséhez és a csoport munkájának a bemutatásához a Magyar Nemzeti Levéltár
forrásanyagból felhasználom a szokol- és frankhamisítás ügyében keletkezett vizsgálati
dokumentumokat és a magyar határrevízióért dolgozó szlovák politikusok jelentéseit. A HM
HIM Hadtörténelmi Levéltárában őrzött anyagok közül a Felvidéki Liga nevű társadalmi
szervezet iratai is a forrásbázis részét képezik. Emellett a vizsgálatba bevontam olyan
személyek naplóit és emlékiratait, akik a pénzhamisítási ügyek valamelyikében érintettek
voltak, vagy éppen a magyar határrevíziót támogató szlovákokkal kapcsolatban álltak. A
kutatásom révén szeretnék rávilágítani egy alapvetően ismert ügy, kevéssé ismert részére, s
ezáltal egy apró darabbal kiegészíteném a két világháború közötti magyar történelemnek és
határrevíziós mozgalmaknak az összképét.
Kulcsszavak: Horthy-korszak, Felvidék, pénzhamisítás, revízió, szlovák
1. Bevezetés
A Horthy-korszak első évtizedének legnagyobb botránya a francia frank hamisításának kísérlete
volt. Az első világháborút követően Magyarország egyébként is megtépázott nemzetközi
renoméját ezzel újabb csapás érte. Az ország konszolidálásával küzdő Bethlen-kabinet kül- és
belpolitikai támadások célkeresztjébe került. Annak ellenére, hogy a kormányfő a
népszövetségi felügyelet miatt igyekezett kordában tartani a renitens csoportokat ez végül nem
járt sikerrel, hiszen a frankhamisítás már nem az első kísérlet volt ezekben az években.
A cseh és különösen a francia valuta hamisításának történetéről már jó pár munka napvilágot
látott az elmúlt évtizedek során1, de mivel a két eset nemcsak a politikai réteg alsó feléhez
1

Frankügy szakirodalma: Ablonczy Balász: A frankhamisítás. Hálók, személyek, döntések. Múltunk, 2008/1. 29–
56.; Ormos Mária: Hamis frankokkal teli bőröndök. In: Gerő András (szerk.): Skandalum: magyar közéleti
botrányok. T-Wins Kiadó, Budapest, 1993. 175–193.; Romsics Ignác: Franciaország, Bethlen és a frankhamisítás.
Történelmi Szemle, 1983. 1. szám, 5–86.
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tartozókat, hanem meghatározó, prominens személyeket is érintette, ezért a történeteket a
magyar kül- és belpolitikai élet számtalan aspektusából lehet vizsgálni. Saját tanulmányomban
nem elsősorban a valutahamisítások történetét, hanem Mészáros Gyulának és Bulissa
Károlynak az eseményekben játszott szerepét, egymást kiegészítő pályaívét kívánom
bemutatni. A két főszereplő egyaránt egyszerű családi háttérből indulva ambiciózus
személyiségük és tehetségük révén, ha rövid ideig is, de tényezőkké tudtak válni az első
világháború végének és a ’20-as évek első felének kormányzati, valamint a szélsőjobboldali
körök akcióiban. Pályájuk pár évig párhuzamosan, egymást támogatva haladt, majd a hamisítási
kísérletek megindulásánál a kettejük útja némileg elvált, de a kapcsolat és egymás pártfogása
ezután sem szűnt meg.
A tanulmány megírása során a forrásanyag meglehetősen gazdagnak tekinthető, de egyes
időszakokban viszont kifejezetten töredékes. A szokol- és frankhamisítás kapcsán a fennmaradt
vizsgálati anyagok2, a kiadásra került forráskiadványok3 és memoárok4 révén rengeteg
információval rendelkezünk az eseményekről, azonban a rendkívül kusza, helyenként
egymásnak ellentmondó vallomások egyben meg is nehezítik a szálak kibogozását. A felvidéki
akciókkal kapcsolatos anyagok már lényegesen töredékesebb állapotban maradtak fenn a
korszakból. Itt elsősorban a Magyar Nemzeti Levéltárban található Politikai Osztály Rezervált
iratainak a Felvidékkel kapcsolatos anyagaira, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltárának
Felvidéki Ligával kapcsolatos kútfőire, valamint Angyal Béla Érdekvédelem és önszerveződés5
című munkájára támaszkodtam, amely rendkívül alapos feltárómunka a csehszlovákiai
magyarság politikai életéről.
2. Párhuzamos karrierutak a revízió érdekében
A Felvidék területi integritásának megőrzéséért, majd a trianoni békeszerződés utáni revíziós
akciókban számtalan kisebb-nagyobb politikai csoportosulás és civil szervezet próbált tevékeny
szerepet játszani. Ezek a társaságok mágnesként vonzották magukhoz azokat a kalandor
egyéneket, akiket a hírnév és a vele járó pénzügyi lehetőségek motiváltak.
Az egyik ilyen személy Mészáros Gyula turkológus volt, aki 1883. március 28-án született a
Tolna megyei Szakcson. Egyetemi tanulmányait 1904-től Isztambulban folytatta, majd 1909ben a Budapesti Egyetem hallgatójaként bölcsészdoktori címet szerzett. A Magyar Nemzeti
Múzeum néprajzi osztályának munkatársaként dolgozva a baskírok között végzett
gyűjtőmunkáját tartják szakmai pályafutása legkiemelkedőbb eredményének. A politika
világába az első világháború alatti magyar-török diplomáciai és kulturális kapcsolatok
megerősödése révén sodródott. Az 1916-ban felállított Konstantinápolyi Magyar Tudományos
Intézet munkatársaként és az Isztambuli Egyetem tanáraként a politikai anyagok fordításáért
volt felelős, így lassan kiépítette a kapcsolati hálóját, amelyre 1918-as hazatérése után már
egyre bátrabban támaszkodott.6
Budapesten ismerkedett meg későbbi barátjával, Bulissa Károllyal, az 1883. augusztus 7-én az
Abaúj megyei Encsen született szlovák nemzetiségű ügyvéddel. Apjának, Bulissa János
kántornak az Eperjesre helyezése következében Károly a Kelet-Felvidéken nőtt fel és jogi
tanulmányainak elvégzése után itt is nyitott irodát. A Felvidéki Liga nevű civil szervezet róla
2

Farkas Tibor–Zsitvay Tibor–Rubinek István: A frankhamisítási bűnügy politikai hátterének megvizsgálására
kiküldött parlamenti bizottság jelentése eljárásának befejezéséről és eredményéről. Budapest, 1926.
3
Nemes Dezső–Karsai Elek (szerk.): Iratok az ellenforradalom történetéhez. III. kötet, Kossuth Kiadó, Budapest,
1959.; Szűcs László–Szinai Miklós (szerk.): Bethlen István titkos iratai. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972.
4
Borsányi György (szerk.): Páter Zadravecz titkos naplója. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1967.
5
Angyal Béla: Érdekvédelem és önszerveződés. Fórum Intézet–Lilium Aurum, Galánta–Dunaszerdahely, 2002.
6
Nagy Norbert: A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet története (1916–1918). Balkán füzetek No. 7.
Pécs, 2010. 22.

711

vezetett aktája alapján egy mérsékelten ismert szereplője volt az eperjesi társadalmi életnek, a
városon kívül pedig teljesen ismeretlennek számított.7 Az első világháború idején tartalékos
főhadnagyként szolgálatot teljesítő Bulissa vélhetően a Naša Zastava nevű lap körül
csoportosult magyarbarát keletszlovák társasághoz tartozott. Ennek a csoportnak volt a vezető
alakja Dvorcsák Győző8, aki az 1918. november 30-án megtartott túróczszentmártoni gyűlésre
válaszul november 12-én megalapította a Kelet-Szlovák Nemzeti Tanácsot. Bulissa Károly a
Károlyi-kormánnyal való kapcsolattartásért felelős külügyi megbízottként került Budapestre,
de mivel Károlyi Mihály nem volt hajlandó elismerni tanácsot a keletszlovákok legitim
képviselőiként, így Bulissa a pozícióját arra használta fel, hogy a politikai kapcsolatihálóját
kiépítse.
Megismerkedett Friedrich Istvánnal, aki ekkor a Hadügyminisztérium politikai államtitkára,
valamint a formálódó Fehérház Bajtársi Egyesület prominense volt. Az ő személye révén
ismerte meg egymást Mészáros Gyula és Bulissa Károly. A tanácsköztársaság idején a Friedrich
körül kialakult ellenforradalmi társaság tagjaiként tovább építették a kapcsolati hálójukat,
megismerve az ország területi integritásának védelméért alakult Területvédő Ligát, és annak
fiókszervezetét, a Felvidéki Ligát.
A tanácskormány bukása után hatalomra kerülő Friedrich István a támogatásáról biztosította a
barátait. Mint kormányfő már hivatalba lépésének első hónapjában ki akarta nevezni Mészárost
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói posztjára, de Czakó Elemér a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium tanácsosa bizalmas jelentésében tájékoztatta a miniszterelnököt
a turkológus szakmai alkalmatlanságáról, ezért miniszterelnök végül elállt a tervétől.9 Mészáros
végül Bulissával közösen 1919 októberében megalapította a Tót Központi Irodát. A szervezet
hivatalosan a Felvidéki Liga alá volt rendelve, azonban a jobb politikai kapcsolatainak
köszönhetően az iroda sokszor figyelmen kívül hagyta a liga utasításait, ami folyamatos
konfliktusokhoz vezetett a két szervezet között.
Mindkét társaság elsődleges feladatként a propagandaterjesztést, valamint egy esetleges katonai
akciók előkészítéséhez szükséges hírszerzési és kémkedési tevékenységek ellátását vállalta. A
Tót Központi Iroda stábja részben Kelet-Szlovák Nemzeti Tanács korábbi tagjaiból, a Szlovák
Tanácsköztársaság néhány átállt hivatalnokából, valamint a fővárosban tartózkodó felvidéki
származású értelmiségiekből állt, mint Janovetz Lajos 10 és Steier Lajos11. Nekik elsősorban a
szlovák lakosság magyarbarát táborát kellett megszólítani és csehellenes, forradalmi
hangulatban tartani, amelyet röpiratoknak, valamint a hetente kétszer megjelenő Slovenský
národ nevű újságnak a terjesztésével próbáltak elérni. Ezeket az anyagokat a mintegy 800 főt
számláló ügynökhálózatuk révén juttatták el és terjesztették a Felvidéken.12 A szlovák lakosság
körében egy kirobbantandó felkelés kérdése folyamatosan napirenden volt, amellyel
kapcsolatban még Apponyi Albert a magyar békeküldöttség vezetője is értekezni kívánt
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Bulissával.13 A szervezet költségvetését először abból a 8 millió koronás pénzügyi keretből
akarták biztosítani, amit még Kun Béla kötött le a Fabank Részvénytársaságnál az Antonin
Janoušek14 által vezetett, úgynevezett „Szlovenszki iroda” részére.15 Mivel ennek a számlának
a felszabadítása hosszadalmas adminisztratív ügyintézést igényelt, ezért a
Külügyminisztériumtól kaptak szubvenciót, így 1919 októberétől 1920 júniusáig mintegy
14.677.130 korona támogatást folyósítottak a számukra.16
Az azonban feltételezhető, hogy más módon is igyekeztek pénzt szerezni. Az első világháború
hadieseményei után az Osztrák–Magyar Monarchiából kiszakadó utódállamok a kezdeti
időkben nem rendelkeztek saját valutával, ezért annak hiányában felülbélyegezték a Monarchia
koronájának címleteit. Ez a helyzet kedvező alkalmat teremtett a hamisításra, amely ekkor
valójában nem is magának a pénznek, hanem a rajtuk lévő hitelesítő pecséteknek és
bélyegeknek a lemásolását jelentette. 1919 novemberében a rendőrség Budapest szerte több
nyomdaipari vállalatnál is hamis cseh bélyegekre akadt. Csak az Elbert Arnold és Elbert Rezső
által üzemeltett Csáky utcai nyomdában mintegy 20 ezer darabot találtak.17 Nem ördögtől való
azt gondolni, hogy Bulissáék is kihasználták ezt a lehetőséget, hiszen a propaganda anyagaik
legyártása miatt már ekkor kapcsolatban álltak Wottitz Vilmos cinkográfussal, Kellner Márkus
litográfussal, és Grószmann Vilmos nyomdásszal.18
Azonban a tárgyalt időszakban nem a Tót Központi Iroda volt az egyedüli magyarbarát szlovák
társaság a kormány szolgálatában. A Nemzetiségi Minisztériumon belül felállították a Tót
Főosztályt Szviezsényi Zoltán19 vezetésével, valamint Jehlicska Ferenc20 irányításával létezett
egy különálló csoport, amely ekkor jó kapcsolatokkal rendelkezett az Andrej Hlinka vezette
Szlovák Néppárttal, és a szlovák származású esztergomi érsek, hercegprímás Csernoch
Jánossal. Az állami dotációért folytatott küzdelem során ezek a csoportok igyekeztek egymással
szemben is politizálni. Bulissáék eltökéltek voltak a Felvidék katonai akcióval történő
felszabadítása mellett, míg Szviezsényi és Jehlicska inkább a nemzetiségi autonómia
megadásában látták a helyzet megoldásának a kulcsát. Bulissáék körül azonban egyre jobban
elfogyott a levegő. A Felvidéki Liga, a Tót Főosztály és Jehlicskáék együttesen kritizálták a Tót
Központi Irodát, mert az általuk kapott jelentős támogatások nemcsak, hogy nem vezettek
eredményre, hanem a felvidéki ügynökeik dőzsölése kifejezetten ellenszenvessé tette a lakosság
körében a magyar törekvéseket.21
Az iroda számára a vég kezdetét 1920. március 15-e hozta, amikor a Huszár-kormány
lemondásával Bulissáék legfontosabb támogatója, Friedrich István honvédelmi miniszter
távozni kényszerült a tárca éléről. A nemzetiségi minisztérium élén maradó Bleyer Jakab pedig
a saját felügyelete alatt álló Tót Főosztályra és Jehlicska Ferencékre támaszkodott inkább. A
végső kegyelemdöfést az iroda egyik ügynöke, Kiszely István adta meg, aki a Kassai Munkás
1920. május 6-i számában megjelent „Horthyék ochranája Szlovenszkóban” című cikkében
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kitálalt az iroda és Bulissa viselt dolgairól, míg Bodor Pál és Diószegy Tibor újságírók a
csehszlovák hatóságoknak számoltak be az általuk tudott kompromittáló információkról.22
A csoport végül az iroda megszüntetése mellett döntött, átmentve magát a Tót Függetlenségi
Párt néven létrehozott szervezetbe. Ezzel párhuzamosan 1920 tavaszán Kánya Kálmán
külügyminiszterhelyettes javaslatára az ország területi integritásának helyreállítására
megalapított szervezeteket és csoportokat egy-egy ernyőszervezet alá akarták integrálni.
Területi alapon külön-külön bizottságokat hoztak létre, ezért a Felvidéki Liga, a Jehlicska
Ferenc vezette Magyarbarát Tót Néppárt, a Kutkafalvy Miklós 23 által alapított Magyarbarát
Rutén Néppárt, a Tót Függetlenségi Párt és a Szepesi Szövetség közösen alkotta a Felvidéki
Comitét, amelynek vezetője Mészáros Gyula lett.24 Az új ernyőszervezet feladata a „forradalmi
szervezkedésnek titkos központi irányítása… A Felvidéki Comité a felvidéken működő
politikai pártokkal, u. m. Hlinka-párt, keresztény szocialista-, szociáldemokrata-, és esetleg
még létező magyar-, német- és rután pártokkal állandó szoros összeköttetésre és a velük való
cooperálás biztosítására fog törekedni, s a szükséghez képest képviselőiket a Comitéba is
bevonja”.25
A comité vette át azoknak a katonai hadműveleteknek a hírszerzési előkészítését is, amelyek
már 1919 novembere óta napirenden voltak. A kezdeti elképzelések még arról szóltak, hogy az
offenzívát, egy tót önfelszabadítási akcióként fogják megszervezni, amely összekapcsolódna a
lengyel-bolsevik háborúba való beavatkozással. Halmay Barna százados tervei alapján egy
Lengyelországban felállított 10 ezer fős szlovák légió alkotta volna azt a magot, amely az
önfelszabadítási jellegét adta volna az eseményeknek. Azonban egy évvel később is még csupán
nagyjából 120 főnél tartott a toborzás, amelybe a lengyel katonai vezetés a háború miatt nem
tudott nagyobb erőket fektetni.26
A szlovák légió ötlete ezért egyre inkább elhalt és már 1920 márciusától új terveket készítettek
„Ébredés”, „Ébredés II.”, „Pirkadás” és „Árpád” fedőnevek alatt. A magyar hadvezetés
alapvetően arra számított, hogy egy kommunista lázadás fog kitörni Csehszlovákiában és ebben
az esetben a Felvidék és Kárpátalja pacifikálásával elfoglalnák a területet. Ehhez persze arra is
szükség lett volna, hogy Románia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság semleges maradjon,
amelyet a Horthyék a lengyel és francia kormány közbenjárásával akartak elérni. 27 A
körülmények viszont nem a tervek szerint alakultak. Sem csehszlovákiai bolsevik puccs nem
következett be, sem a szomszédos országok katonai semlegességére nem kapott a magyar
kormányzat garanciát. Mészáros Gyula és a vezetése alatt álló Felvidéki Comité azonban nem
törődött a realitásokkal, és a hazai szélsőjobboldali körökkel további terveket készítettek elő,
valamint sürgették a Teleki-kormányt az akciók végrehajtására.28 Mivel a comité szerepe 1920
végére terhessé vált a politikai vezetés számára, ezért parancsot adtak a szervezet a
feloszlatására.29
A Teleki-kabinet lemondása után eleve külpolitikai irányváltás következett be Magyarországon.
Bethlen István miniszterelnök a nemzetgyűlési bemutatkozó beszédében kifejtette, hogy a
világháború utáni megváltozott nemzetközi viszonyok a magyar politikától is egy új
22
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irányvonalat követeltek. Felszólalásában viszont az is látható, hogy ez nem jelentette az ország
valós diplomáciai céljainak a teljes elvetését: „De azért, bár új politikát keresünk, ezt a politikát
össze kell kapcsolnunk a múlttal, össze kell kapcsolnunk azokkal a nagy nemzeti tradíciókkal,
amelyeken felépül ennek a nemzetnek, ennek az országnak, ennek az államnak a rendje”.30 A
gyakorlatban ez azt jelentette, hogy az ország gazdasági stabilizálásához szükség volt a
népszövetségi kölcsön felvételére, amely magával vonta a szervezet felügyeletének elfogadását
is. A politikai botrányok elkerülése miatt a revizionista szervezeteket a kormányzat átmenetileg
vissza kellett, hogy fogja.
3. A valutahamisítás, mint pénzszerzési mód
Bulissa és Mészáros 1921-től látszólag külön utakon folytatta a pályafutását. Előbbi
csatlakozott a Jehlicska Ferenc által irányított csoporthoz és a budapesti ügyekért lett felelős,
emellett megpróbálta kiépíteni az ügyvédi praxisát és igazgatósági tag lett a Magyarországi
Tanítók Eötvös Alapja által létrehozott Kalász Gazdasági Szövetkezetben, amely a
későbbiekben áruforgalommal és könyvkiadással foglalkozott, tagjai között pedig Csernoch
János hercegprímás, valamint Pekár Gyula politikus is megtalálható volt.31 Bulissa az aktív
politikusi pályával is megpróbálkozott, azonban az 1922-es választásokon a Békés-megyei
szlovákok szavazataiban való bizakodás nem volt elég a parlamentbe kerüléshez.
Mészáros Gyula ezzel szemben 1921 nyarán a már korábban említett nyomdászokkal (Wottitz
Vilmos, Kellner Márkus és Grósszmann Vilmos) áttette a székhelyét Ausztriába, hogy a
köznyelv által szokolnak nevezett csehszlovák 500 koronást hamisítsák. A csoport munkáját
Győrffy András és egy Beran nevű brno-i német képviselő is segítette. A helyszínválasztás nem
volt véletlen, mert a csoport munkáját az Erich Ludendorff tábornok körüli osztrák és német
szélsőjobboldali csoportok, valamint az osztrák keresztényszocialista párt is támogatta. 32 A
csoport több lehetőséget is számba vett az üzem kiválasztása előtt. Beran egy Brno-ban található
nyomda kibérlését javasolta, míg az érintettek későbbi beszámolói alapján az osztrák érdekeltek
egy bécsi helyszínt támogattak volna. Végül a Graz mellett lévő Wetzelsdorf-ban béreltek ki
egy nyomdát, amelyet némi átalakítás után 1921 áprilisától el is kezdtek használni.33
Kezdetben csehellenes propaganda kiadványokat nyomtattak, majd pár nap után nyomdász
csapat összeírta a szükséges eszközök és anyagok listáját az 500 koronás hamisításához. Wottitz
visszaemlékezése alapján a hamis bankók gyártása május végéig tartott és ez idő alatt mintegy
10 ezer ív papírt használtak fel, ívenként 12 példányt nyomva. A címletek jelentős részének
minősége azonban komoly kívánnivaló hagyott maga után, emellett három alkalommal
megkellett szakítani a gyártást, mert riasztást kaptak rendőrségi ellenőrzés miatt. Ekkor a
legyártott darabokat mind megsemmisítették, így végül mintegy 60 ezer darab jóminőségűnek
nevezhető címlet készült el.34
A nyomdászok beszámolói alapján a gyártást egy Petrovits és egy Escherich nevű férfi
felügyelte. Őket riasztották akkor, ha a hatóságok esetleg házkutatást tartottak az üzemben,
valamint ők szállították el a már elkészült hamis koronákat.35 A szakértői szemek állítása szerint
a címletek meglehetősen jó minőségűek lettek, abszolút alkalmasak a lakosság
megtévesztésre.36 Ennek ellenére a lebukást így sem tudta elkerülni a csoport. Mészárost és
30
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Győrffyt júliusban letartóztatta az osztrák rendőrség, míg az ekkor már Budapesten tartózkodó
nyomdászok ellen a hatóságok pert indítottak.37 Friedrich István 5 évvel későbbi vallomása
alapján ő és Bánffy Miklós külügyminiszter közösen fizették ki Mészáros óvadékát, azonban
az osztrák kormány érintettsége miatt valójában Johann Schrober kancellár járt közben azért,
hogy az igazságügyi szervek megszüntessék az eljárást és Mészárosék szabadlábra
kerüljenek.38
Magyarországra való visszatérése után Mészáros 1922-ben felvette a kapcsolatot Windischgrätz
Lajos herceggel. Friedrich István vallomása alapján a turkológusnál már ekkor ott voltak az
1000 frankos gyártásához szükséges kőklisék.39 Vélhetően már Ausztriában sorkerült volna a
hamis francia címletek előállítására, ha a szokollal nem buknak le. Mészárosnak mindenesetre
sikerült elrejtenie egy ládányit a hamis cseh koronából, mert még abban az évben elszállították
azt Windischgrätz budai villájába.40 Ezek a darabok jelenthették a mintát a támogatók
meggyőzésére. A vallomások alapján Mészáros még részt vett a kezdeti megbeszéléseken, de
idővel eltűnt és már nem volt aktív tagja a társaságnak. Az irányítás teljesen átkerült
Windischgrätz kezébe, aki első ötletként még a Sárospatak melletti birtokán akarta megépíteni
a gyárat, de a csehszlovák határ közelsége miatt lebeszélték erről, így a főváros lett a végleges
helyszín. A nyomdász és cinkográfus csapatot teljesen lecserélték, de a német és osztrák vonal
továbbra is meghatározó maradt, ezért a technikai felelősnek Arthur Schultze német származású
litván bankszakembert választottak, aki a szentpétervári orosz állami bank alkalmazottja volt
korábban, valamint a felszerelések és a szükséges papírok is javarészt Németországból
származtak.41 Az új projekt híre gyorsan elterjedt a revizionista törekvésekben érdekelt felek
között. Zadravecz István tábori püspök memoárjában megemlíti, hogy 1923. január 4-én a nála
járó Jehlicska Ferenc megemlítette, hogy a Felvidék visszafoglalására irányuló katonai akció
finanszírozására Windischgrätz „már megoldotta a pénzkérdést”.42
Az Állami Térképészeti Intézet Retek utcai épületének pincéjében több éven át tartó munka
kezdődött, amelybe a szokolhamisításhoz képest lényegesen több energiát és pénzt fektettek a
felek. Windischgrätz Lajos végül olyan szinten eladósodott, hogy a hatezer holdas birtoka az
Altruista Bank tulajdonába került, valamint a nyomdagép vételárát már a
pénzügyminisztériumnak kellett kiegyenlítenie.43 Végül a tervezett 35 ezer darab frankhoz
képest csak 30 ezer készült el, amelyből csupán nagyjából 4400 darabot tartottak jó
minőségűnek, 9 ezret közepesnek.44 Bár a jobb darabok is észrevehető eltéréseket mutattak az
eredetihez képest, de a csoport szakértői úgy ítélték meg, hogy a lakosság megtévesztésére
alkalmasak lehetnek, de abban azért egyetértettek, hogy nem Franciaországban kéne
megpróbálni beváltani őket. A nagy port kavart Jankovich Arisztid féle 1925. december 14-i
lebukás előtt már Windischgrätz komornyikjának, Kovács Gáspárnak a gyerekei tettek egy
sikertelen beváltási kísérletet Hollandiában, de az eset tanulságai sem tántorították el a
szereplőket az újabb próbálkozástól.45
A francia hatóságok már a lebukás előtt tudomást szereztek arról, hogy Magyarországon
pénzhamisítás folyik, de erre Csehszlovákiából is felhívták a figyelmüket. Ez nem csupán
amiatt volt, mert a csehszlovák titkosszolgálat már a szokol-akció óta figyelemmel követte a
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hasonló magyar tervekkel kapcsolatos híreket, hanem a hazai politikai életből több felvidéki
származású, vagy családi szálak révén oda kötődő személy is érintett volt a frankügyben, mint
pl.: Rakovszky Iván belügyminiszter, Perényi Zsigmond országgyűlési képviselő és a Magyar
Nemzeti Szövetség elnöke, illetve Pazurik József Jehlicska Ferenc sógora, aki ekkoriban a
Belügyminisztérium szláv fordítóosztályának volt a tagja.46
Jankovich Arisztid letartóztatása után, még a botrány kirobbanása előtt Mészáros Gyula
Törökországba utazott, ahol egyetemi katedrát biztosítottak számára, valamint az ankarai
Néprajzi Múzeum tervezésével megbízott csapatban is helyet kapott.47 Az máig vitatott, hogy
Mészáros maga intézte ezt így, vagy a politikai körök kényszerítették rá erre, mindenesetre az
itthoni kapcsolattartója Bulissa Károly lett. Bulissa látszólag egyik hamisításnak sem volt
tevékeny részese, de ez Mészáros döntése is lehetett, aki a szokol-ügy tapasztalataiból kiindulva
belátta, hogy ilyen rizikóval járó akciók idején szüksége lehet egy olyan ügyvédre, akiben
teljesen megbízhat. Az, hogy Bulissát a hamisításban résztvevők ismerték és valamilyen szinten
szereplő lehetett az is sejteti, hogy a frankügy vizsgálati anyagában található Vákár Péter Artúr
jelentésben Hir György sem kívánja kimondani a nevét, csak utal rá, hogy a Mészárossal
kapcsolatban álló „illető ügyvéd, felvidéki ember, Andrássyékkal, Friedrichékkel
összeköttetésben áll s a Falk Mika utcában lakik”.48
A nemzetközi botrányt természetesen nem lehetett elkerülni, de a „kármentésben”
megpróbálták bevonni a Franciaországban élő magyar közösségek vezetőit, így Dvorcsák
Győzőt is, aki a Jehlicska-csoport tagjaként a Párizsi Magyar Egyesület elnöke és a Slovaquie
című lap főszerkesztője volt.49 A franciák természetesen követelték Törökországtól Mészáros
kiadatását, amelyet Hüsrev Gerede török diplomata közbenjárása révén, valamint a török
hatóságoknak a magyarokkal való szimpátiája miatt sikerült elkerülnie, azonban az állását így
is elvesztette. Átmeneti megoldásként 1926 februárjában a szovjet fennhatóság alatt lévő
Bakuba utazott, hogy az ott megrendezett I. Turkológus Kongresszuson szerepelhessen. 50
Mészáros a Budapesten maradt feleségén keresztül folyamatosan fenyegette a Bethlenkormányt, hogy amennyiben nem kap anyagi támogatást, akkor ki fog tálalni a hamisításokkal
kapcsolatban. Eközben Bulissát is megfigyelés alatt tarották, akivel kapcsolatban Tahy László
ankarai követ 1926. április 28-án azt a számjeltáviratot küldte Walko Lajos külügyminiszternek,
hogy Friedrich István egyik embere a Bakuban tartózkodó Mészároshoz utazott, hogy az
„rábírja őt, hogy buktassák meg Bethlent”.51 Nincs arról adat, hogy Bulissa Károly hányszor
utazott ki Mészároshoz, de 1926. május 19-én, öccse, Rezső próbálta meg elhagyni az országot
a mátyásföldi repülőtéren. A hatóságok elvették az útlevelét és a nála lévő táskát, amelyben
többek között Windischgrätz Lajosnak Mészáros Gyulához címzett levele is volt, majd
előállították a mátyásföldi rendőrkapitányságon.52 Néhány órával később Bulissa Rezsőt
elengedték, de a táskában tárolt iratokat a Windischgrätz levéllel együtt a rendőrség elkobozta.
Két nappal később a bíróságon Auer Pál a Banque de France-t képviselő ügyvéd elmondta, hogy
Bulissa Károly megkereste őt azzal, hogyha a franciák elállnak Mészáros letartóztatásától,
akkor hajlandó vallomást tenni. Auer kitérő választ adott, amelyben ugyan azt mondta, hogy a
Banque de France nem támaszt kárigényt Mészárossal szemben, de mivel bűncselekményt
46

Ablonczy Balázs: 2008. 51. oldal; Világ. 1925. december 25. 3–4.
Dávid Ferenc–Oláh Péter: Törökország kaukázusi régió szerepe a ’40-es évek magyar külpolitikájában. Szakmai
Szemle, 2012/3–4. szám. 184.
48
MNL K468, B/20 tétel, g. dosszié, 1926–1931.
49
Ablonczy Balázs: 2008. 39.
50
Kövecsi-Oláh Péter: Török–magyar diplomáciai kapcsolatok a két világháború között (1920–1945) Doktori
disszertáció, ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola, Budapest, 2018. 72.
51
Kövecsi-Oláh Péter: 2018. 73.
52
Pesti Napló, 1926. május 20. 3.
47

717

követett el, így a kiadatástól továbbra sem tekintenek el.53 A Mészáros-kérdés holtpontra jutott,
és az ügyet végül az ő vallomása nélkül kellett lezárni. A felelősséget csupán néhány embernek
kellett elvinnie, és ők is enyhe ítéletekkel megúszták, mert a bíróság hazafias cselekedetnek
minősítette az esetet. Az 1926. október 15-én kihirdetett ítélet alapján Windischgrätz Lajost
négy év fegyházra ítélték, de ennek javát szanatóriumban és szállodában töltötte, Nádosy Imre
3,5 fél év börtönbüntetést kapott, majd 1928 áprilisában a kormányzó kegyelemben részesítette
őt, míg a technikai felelős Arthur Schultze 1926. március 19-én elhunyt.54 A kormány részéről
a felelősséget Rakovszky Iván belügyminiszternek kellett elvinni, aki beadta a lemondását.
Mészáros Gyulát végül sosem vonták felelősségre a frankügyben való részvételéért, de
hazatérésére 1932-ig várni kellett, mivel a Török Nyelvtudományi Társaság megalapításánál
számítottak a munkájára.
4. Összegzés
A Magyarország számára komoly presztízsveszteséget jelentő ügyet a felelősök végül enyhe
büntetéssel megúszták. A szokol- és a frankhamisítás végül nemcsak, hogy nem hozott a
„konyhára”, hanem jelentős költségeket is felemésztett. Az elkövetők által várt felvidéki
felszabadítást a ’20-as évek diplomáciai helyzete teljesen lehetetlenné tette és ezen adott
esetben az sem változtatott volna, ha valutahamisítások végül komolyabb sikereket értek volna
el. A ’30-as évek során Bulissa Károly a Jehlicska-csoport szürke eminenciása maradt.
Komolyabb politikai szerepet már nem sikerült betöltenie, végül szívbetegség következtében
1938. augusztus 19-én elhunyt.55 Mészáros Gyula a turkológusi pályán maradva 1941-ben ismét
visszament Törökországba, ahol munkája mellett Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan a kiugrási
kísérlet diplomáciai támogatása volt feladata.56 A második világháború után már nem tért haza,
hanem az Egyesült Államokban telepedett le, ahol 1957. május 28-án elhunyt.
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EGY MÁSIK „NAGY ÉHÍNSÉG”
AZ 1876–1878-AS INDIAI ÉHÍNSÉG ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
A KORABELI BRIT BESZÁMOLÓKBAN
Kovács Márta
Debreceni Egyetem, Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola, abszolvált PhD-hallgató,
martykovacs89@gmail.com
Absztrakt
A brit uralom alatt álló gyarmati India történetében a 19. század második felét aranykorként,
fénykorként szokás jellemezni, a szubkontinenst egyenesen a korona ékköveként emlegették. A
korszakot azonban számos probléma kísérte végig; radikális vallási mozgalmak tevékenysége,
különböző járványok, valamint éhínségek okoztak gondot a kormányzat számára. Ez utóbbiak
közül az 1876–1878-as Nagy Éhínség, vagy más néven dél-indiai, esetleg madrászi éhínség
ugyan „csak” egy volt a sok közül, mégis az egyik legismertebb, amely globális események
láncolatába illeszthető.
A történések egyik okaként a hosszantartó szárazságot szokás megnevezni, amelyet egy
különleges földrajzi jelenség, az El Nino okozott, és nem csak Indiában volt hatással a klímára,
ezáltal a mezőgazdasági termelésre, de Dél-Amerikában, Ausztráliában, illetve Kínában is
komoly társadalmi-gazdasági gondokat eredményezett. Az 1870-es években pedig csaknem 50
millió ember haláláért tehető felelőssé. A történészek által kiemelt másik ok a hibás brit
gazdasági rendszer, amelyet az éhínségekre való tekintettel sem változtattak meg jelentős
mértékben.
Az évtized közepén fellépő természeti körülmények miatt a Dekkán-fennsíkon kialakult
terméshiány, majd élelmezési probléma fokozatosan terjedt Dél-, illetve Délnyugat-India
területein, legfőképpen Madrász és Bombay Elnökségekben. Azonban a lokális katasztrófa
szinte egész Brit-India életére hatást gyakorolt, és az angolok gyarmati gazdasági és szociális
rendszerére is befolyással volt.
Tanulmányom központi kérdése azonban nem az események történeti háttere, hanem az, hogy
mit tudhatott ezekről az éhínségekről a brit közvélemény, milyen vélemények alakulhattak ki a
társadalom különböző színterein – a sajtóban vagy a parlamenti képviselők körében –, és miként
reagálhattak a történésekre.
A vélemények feltárására korabeli sajtótermékeket (például a The Graphic, a The Spectator
vagy a The Illustrated London News) és a brit parlamenti viták átiratait használtam forrásként,
amelyek széleskörű képet alkotnak az anyaország társadalmában felmerülő kérdésekről, arról,
hogy milyen jellegű problémaként élte meg Nagy-Britannia az indiai éhínségeket, és milyen
megoldási javaslatok merülhettek fel a laikusok körében.
Kulcsszavak: India, éhínségek, sajtótörténet, Brit Birodalom, gyarmatok
1. Bevezetés
Tanulmányom központi témája az 1876–1878-as úgynevezett „Nagy Éhínség”, amely BritIndia történelmének az egyik legsúlyosabb, legtöbb áldozatot követelő természeti csapása volt
a 19. században. A különböző természeti okok, illetve a britek által gyakorolt gazdaságpolitika
miatt az 1860–1870-es években több éhínség is volt a szubkontinensen, amelyek közül a Nagy
Éhínség az egyik legkomolyabb. Az 1876-ban elmélyülő természeti-társadalmi katasztrófa egy
súlyos szárazsággal kezdődött, és a Dekkán-fennsíkról fokozatosan terjedt el Dél- és KözépIndia különböző területeire. Érintette Bombay és Madrász Elnökségeket, illetve Majszúr és
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Haidarábád államokat. Több mint két éves időszaka alatt körülbelül öt millió ember halálát
okozta a szubkontinens területén.
Az esetről szóló beszámolók Londonba is eljutottak, ahol a parlamentben és a sajtóban komoly
érdeklődés mutatkozott India helyzete iránt. Tanulmányomban éppen e beszámolók alapján
szeretném bemutatni milyen India-képek élhettek a korabeli társadalom különböző színterein,
milyen kérdések foglalkoztatták a parlament és a sajtó képviselőit a korszakban, milyen
információ juthatott el a londoni olvasók elé India helyzetéről, társadalmi problémájáról, a brit
kormányzás módszereiről.
A tanulmány forrásaiként alapvetően korabeli sajtótermékeket használtam, mint például a The
Illustrated London News, a The Graphic vagy a The Spectator. A The Illustrated London News
(1842) egy konzervatív beállítottságúnak nevezhető hetilap volt, amely művészi illusztrációiról,
ismeretterjesztő cikkeiről, beszámolóiról volt híres. A lap alapvetően az események
bemutatására koncentrált, és bevett szokása volt a gyarmatbirodalom érdekességeinek,
kuriózumainak, illetve a brit expedícióknak a megismertetése az angol olvasókkal. A The
Spectator (1828) a korszak talán legismertebb konzervatív hetilapja, amely alapos és elemző
jellegű cikkeiről volt közismert. Sok esetben bírálta a kormányzat lépéseit, valamint olyan
politikai, gazdasági és társadalmi összefüggésekre hívta fel az olvasói figyelmét, amelyek más,
az általam felhasznált lapokban nem jelentek meg. A The Graphic (1869) a The Illustrated
London News legfőbb riválisa volt a 19. században. Alapítója, William Luson Thomas a
korabeli London egyik sikeres fogalmazója és vésnöke volt, aki egy családi tragédia után lépett
ki az előbbi újságtól, és hozta létre saját hetilapját. Meggyőződése volt, hogy az illusztrációk
komoly befolyással lehetnek a közvélemény kialakítására, és elkötelezett híve volt a szociális
reformoknak. Ez hatással volt a lap témáira, megjelenítési módszereire, az általa közölt
véleményekre is.
A források egy másik típusába tartoznak az úgynevezett Parliamentary Debates-ek, vagyis a
brit parlamenti viták szószerinti és tartalmi átiratai. Ezek beszámoltak a parlament alsó- (House
of Commons) és felsőházának (House of Lords) vitáiról, a politikai pártok véleményeiről,
összetűzéseiről.
2. Történeti háttér
India mindennapi életét még az 1870-es években is nagyban meghatározta az 1857–1858-as
szipojlázadás, amely megrázta egész Brit-Indiát és a Brit Birodalmat. Bár a felkelést az angolok
leverték és a következő években végbement a megtorlás, pozitív hatása is volt a félsziget
további életére. Feltárta az európai uralom gyengeségeit, a Kelet-India Társaság hatalmának
tarthatatlanságát és a gyakorolt politika hibáit. [4; 56.] Az angolok felülvizsgálták a kialakult
gyarmati rendszert, majd számos változtatást hajtottak végre. Vagyis a lázadás határkőnek
mondható az angol gyarmati politikában és India történelmében egyaránt.
A bevezetett reformok közül az egyik legfontosabb a Kelet-India Társaság felszámolása volt
1858-ban. Ezzel a brit gyarmatok a Korona közvetlen irányítása alá kerültek: „India
kormányzása, amely mindaddig Őfelsége bizodalmával a Kelet-India Társaság kezében volt,
Őfelségének adassék át, és hogy Indiát ettől kezdve Őfelsége által és az Ő nevében
kormányozzák.” [14; 362.]
Ennek egyfajta befejezésének tekinthető az 1876-os Royal Title Act, amelynek értelmében
Viktória királynő (1837–1901) megkapta az India császárnője címet. A törvény kialakulását és
annak 1877. januári bejelentését a delhi darbáron a sajtó végigkísérte, és mindkét eseményről
részletesen beszámolt.1 A külön erre a célra felépített koronázási parkban megrendezett
összejövetel miatt számos kritika érte a brit kormányt. A liberális képviselők és a sajtó is kiállt
1

A darbár olyan nyilvános fogadás, amelyet az indiai uralkodók, angol főkormányzók, alkirályok tartottak.
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amellett, hogy India válságos pénzügyi helyzete, a társadalom általános állapota és a természeti
katasztrófák okozta problémák miatt hiba egy ilyen grandiózus, nagy összegeket felemésztő
ünnepséget rendezni.
Az 1870-es években azonban számos egyéb alkalommal szerepelt India az újságokban és a
parlament napirendi pontjai között. Az egyik esemény Albert Edward, walesi herceg 1875–
1876-os indiai látogatása volt, amelynek célja – megelőzve a Royal Title Act megalkotását és
kihirdetését – sokak szerint a hűség és az elfogadás érzésének erősítése volt az indiaiakban
Viktória királynő, rajta keresztül pedig az angol trón iránt.
Egy másik fontos esemény az 1876-os bengáli ciklon rombolása. 1876. október 31-én a
Gangesz torkolatánál a Bengáli-öbölre erős vihar csapott le, amely özönvízszerű esőt hozott
magával. Az elsöprő erejű szél vihardagályt okozott, aminek következtében megemelkedett a
folyók vízszintje, ami a partok mentén található településeken, mezőgazdasági területeken
jelentős rombolást végzett. A ciklon és az áradások következtében mintegy százezer ember halt
meg, a kialakuló kolerajárvány és élelmiszerhiány miatt pedig újabb százezer. Az áldozatok és
az anyagi kár mértéke miatt ezt a vihart nevezték 19. században India legpusztítóbb ciklonjának
1737 óta. [7; 36.]
Mindezek mellett az éhínségek szinte állandó jellemzői lettek a szubkontinens életének az
1860–1870-es évek folyamán. Az 1865-ben Orisszában, 1869-ben Rádzsputánában, 1873–
1874-ben Bihárban zajló folyamatok milliók életét követelték, és jelezték, hogy az indiai
gazdaság komoly válsággal küzd. Ez jól látható az 1876–1878-as úgynevezett „Great Famine”,
magyarul Nagy Éhínség esetében is, amely India területének és lakosságának jelentős részét
érintette, és komoly politikai változtatásokat indított el a gazdaság és infrastruktúra számos
területén.2
3. A Nagy Éhínség
Az éhínség 1876-ban a Dekkán-fennsíkról indult ki, majd terjedt el Közép- és Dél-India
különböző vidékein. A brit területek közül elsősorban Madrász és Bombay Elnökségeket
érintette, a fejedelemi államok közül pedig Majszúr és Haidarábád szenvedte meg a legnagyobb
mértékben a helyzetet. Egyes számítások szerint mintegy 257 ezer négyzetmérföld (körülbelül
670 ezer négyzetkilométer) volt érintett, valamint 58 millió ember életére volt hatással. A The
Imperial Gazetter of India harmadik, gazdasággal foglalkozó kötete szerint csak a brit
fennhatóság alatt álló területeken több mint öt millióan haltak meg az éhezés vagy annak
következményei miatt. [5; 488–489.]
A történések okaként elsősorban az évtized közepén kialakuló súlyos aszályt és annak
következményeit szokás megnevezni. A szárazságot a monszunt kísérő esőzések hiánya idézte
elő, amely már az eseményeket megelőző két évben is kevesebb volt a megszokottnál. A
kialakuló vízhiányos környezet igen komoly terméskiesést okozott, amelynek egyenes
következménye volt az élelmiszerhiány és a radikális áremelkedés is.
Az éhínség másik okaként az úgynevezett El Ninót szokás megnevezni. Ez a 2–7 évente
jelentkező természeti jelenség a Csendes-óceán egyenlítői térségében karácsony idején alakul
ki. Normál esetben Dél-Amerika partjainál az óceán mélyéről hidegebb víz áramlik fölfelé a
melegebb tengervíz helyére, amely jelentős mértékben van hatással a terület időjárására. Ennek
következtében beáll az esős évszak, a part menti vizekben halbőség alakul ki. A passzátszél
hatására pedig a melegebb víz Észak-Ausztrália és Délkelet-Ázsia felé áramlik, ahol szintén
esőt idéz elő. Indiába így érkezik meg a monszun.
2

Az 1876–1878 között időszakra eső éhínséget sokféle néven emlegetik. Ilyenek például a Dekkán-éhínség, délés délnyugat-indiai éhínség, a Great Famine vagy a madrászi éhínség. Ezek közül a legelterjedtebb a Great Famine,
vagyis a Nagy Éhínség elnevezés.
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El Nino idején azonban a passzátszél gyenge, ezáltal képtelen elszállítani a melegebb vizet DélAmerika partjaitól. Így a normálisnál jóval több, szinte özönvízszerű esőt okoz az ottani
partvidéken. Mivel itt felborul időjárás, a jelenség hatással van a délkelet-ázsiai és ausztrál
klímára is, ahová a megfelelő szélerősség és tengeráramlat hiányában nem jut el a kellő
mennyiségű nedvesség. Ez a száraz időszak akár évekig tarthat. Az 1870-es években is ez a
jelenség következett be Indiában, Ausztráliában, Brazíliában és Kínában, amely miatt
világszerte mintegy 50 millió ember vesztette életét. [12; 9445.] Az 1876-os El Nino okozta
szárazság idején Madrászban a szokásos 27,6 hüvelyknyi – körülbelül 700 milliméter –
csapadék helyett mindössze 6,3 hüvelyknyit – mintegy 160 milliméter – mértek. [2; 29.]
A britek által gyakorolt gazdaságpolitika szintén hátrányosan érintette a szubkontinens
lakosságát. A folyamatos búza- és rizsexport csökkentette az élelmiszertartalékokat, emellett
elhanyagolták a hagyományos víz-, illetve terményraktárak alkalmazását. [12; 9446.] Az
infrastruktúra hiánya pedig megnehezítette a segélyek szállítását. A korabeli beszámolók szerint
sok helyre csak szekerekkel lehetett eljuttatni a csomagokat, ám az ehhez szükséges igavonó
állatok száma jelentős mértékben csökkent, ellátásuk pedig a szállított termény nagy részét
igénybe vette. [18; 1877.08.04.] Így alkalmazásuk csupán kismértékű segítséget jelenthetett
volna. E problémák felszámolása csak a század utolsó évtizedeiben indult meg, amellyel együtt
az éhínségek gyakorisága, kiterjedtsége is csökkent. [8; 336.]
A humanitárius katasztrófa rendkívül negatív hatással volt az indiai lakosságra. Elizabeth
Withcombe Famine Mortality című tanulmányában leírta, hogy a szárazság következtében
fellépő terménykiesés miatt az árak megemelkedtek, míg végül a társadalom egy része képtelen
volt elegendő élelmiszert termelni vagy vásárolni, hogy fenntartsa erejét és egészségét a
mindennapi munkához. Ezért az áremelkedést a nélkülözés, a halálozást pedig az éhínség
súlyosságának mutatójaként értelmezte munkájában. [13; 1169]
A kialakult helyzetet csak súlyosbították az „éhínség velejárói”: az állatállomány pusztulása, a
migráció és a járványok. Az élelmiszerhiány és az állatok elhullása miatt az indiaiak estében
megkezdődött egy a Birodalmon belüli vándorlás. Ezrek igyekeztek Ceylon kávéültetvényei
vagy Travankúr térsége felé. A kormányzat támogatta a százezreket érintő népességmozgást,
különösen abban az esetben, ha a nagyobb városok felé történt az elmozdulás, hiszen ezeken a
helyeken nagy mennyiségben raktároztak élelmiszert, illetve itt szervezték a segélymunkákat,
állítottak fel a segélytáborokat. [13; 1169–1170.]
Az egészségügyi folyamatok megfigyelése érdekében az 1876–1878-as éhínség volt az első,
amely alatt szervezett kutatás folyt az érintettek egészségére, a betegségek terjedésére
vonatkozóan. Dr. William Robert Cornish (1828–1896) egészségügyi biztos mintegy háromezer
embert vizsgált meg, ami alapján a jelentéseiben számos megállapítást tett. Kutatásai szerint az
éhezés első velejárója a súly-, testzsír- és izomzatvesztés, amely után vérszegénység alakul ki.
Megfigyelte, hogy az érintetteknél jellegzetesen megváltozik a bőr (famine skin), amely
szárazzá válik és koszosnak tűnik, a haj vörösesre színeződik, többségüknél fellép a skorbut, a
gyermekek esetében pedig észrevehető a növekedés lassúsága, megállása. [13; 1171.]
Mivel a folyamatos szárazságot időnként hirtelen érkező, özönvízszerű esőzések szakították
meg, a környezet jó táptalajt nyújtott a betegségek előretörésének, amelyek a legyengült,
segélytáborokban zsúfoltan élő emberek között viharos gyorsasággal terjedtek. Ezek közül a
legpusztítóbbak a kolera, a maláriaszerű lázas megbetegedés, a himlő és a hasmenéssel járó
egyéb járványok voltak. [13; 1170–1175] A betegségek hatását a feljegyzett halálozási arányok
is jól mutatják. 1877-ben a madrászi halottak száma másfél millió volt, amelynek több mint
felét a kolera, a himlő vagy valamilyen lázas megbetegedés okozta. [11; 703.]
A helyzet megoldására többféle mechanizmus alakult ki. Az előző évek gyakorlatának
megfelelően a brit kormányzat alapvetően kétféle segítséget nyújtott az indiai lakosságnak, a
szervezett „közmunkát” és az általános segélyt. Ezek megszervezésére segélytáborok jöttek
létre, amelyekben gondoskodtak a munkák levezényléséről, a segélyek kiosztásáról, étkezést,
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illetve orvosi ellátást nyújtottak. Ilyen táborok a nagyobb városokban vagy azok környékén
alakultak, és általános jellemzőjük volt a túlzsúfoltság, illetve a rossz életkörülmények,
amelyek lehetőséget adtak a járványok terjedésének.
A segélymunkákat a brit adminisztráció szervezte meg. A munkaképtelenek (idősek, nők, fiatal
gyerekek) a segélytáborokban ingyen élelmiszerellátásban részesültek. A vasúti munkák,
csatorna felújítások és építések fejében a munkaképesek (életerős férfiak, fizikailag alkalmas
gyermekek és nők) élelmiszert kaptak, amelynek napi mértékéről komoly vita zajlott Sir
Richard Temple (1826–1902) éhínségügyi biztos és W. R. Cornish között.3 1877-ben Temple
javasolta a napi fejadagok csökkentését, mivel az élelmiszersegélyek finanszírozása hatalmas
összegeket emésztett fel. Cornish azonban azzal támadta az ötletet, hogy Temple nem
egyeztetett tudósokkal vagy orvosokkal, akik kellőképpen tisztában lettek volna egy ember napi
élelmiszerigényével. [9; 1191–1199.]
A segélyek finanszírozása alapvetően az indiai költségvetésből zajlott, amelyet kiegészítettek
az angliai, az egyéb gyarmati és az indiai fejedelmek adományaival. Baroda uralkodója például
tízezer rúpiát küldött az éhínség érintette területeknek segítségül, de komoly összegek érkeztek
Ausztráliából, Új-Zélandról, Kanadából, Jamaicából is. Anglia városaiban pedig sorra alakultak
a segélyalapok, ahol szintén adományokat gyűjtöttek a szubkontinensnek. [3; 84–119.]
Lord Lytton, India alkirálya (1876–1880) mindenképpen szerette volna megakadályozni egy
hasonló katasztrófa kialakulását, ezért már az éhínség ideje alatt felállította az első úgynevezett
Famine Commissiont. A bizottság 1878 és 1880 között vizsgálta meg a kormány tetteit, a
különböző helyzetkezelési mechanizmusokat, illetve azok eltéréseit az indiai kerületekben, a
megoldási javaslatokat és a halálozás mértékének okait annak érdekében, hogy egységes
megelőző politikát alakíthassanak ki. Bár már 1877-ben megállapították, hogy a
kormányzatnak mindent meg kell tennie, hogy megakadályozzon egy éhínséget vagy hasonló
veszélyes helyzetet, de kijelentették azt is, hogy képtelenek meggátolni minden szenvedést, és
nem adhatnak minden szegénynek segélyt. A bizottság tagjai 1880-ra készítették el jelentésüket
(Famine Code), amelyben megállapították, a segélyezés csak annyira terjedhet ki, hogy ne
akadályozza a társadalom természetes önállóságát és növekedését, valamint ne károsodjon
annak szerkezete. Ennek jegyében meg kell akadályozni a visszaéléseket, a demoralizáló
tetteket, amelyek a rosszul megszervezett vagy túlzott segélyezések következményei lehetnek.
Végül arra a következtetésre jutottak, hogy különböző megoldási módszereket kell nyújtani az
érintettek számára, és ezzel a közmunkával kapcsolatban néhány alapvető elvet is
megfogalmaztak. Azoknak, akik képesek dolgozni, munkát kell biztosítani olyan bérrel (ti.
annyi élelemmel fizetségként), amellyel el tudják látni a rájuk bízott feladatokat, a
munkaképtelenek pedig kapják meg a szükséges fejadagokat. Az élelmiszerellátás esetében
nem ajánlották a kereskedelembe való beavatkozást, és véleményük szerint a termelés
növekedését a mindenki számára biztosított hitelekkel kell elősegíteni. [5; 489–490.] Mindezek
mellett a költségvetési többletből kívántak elkülöníteni egy meghatározott összeget, amelyet a
későbbiekben a vasúti és vízi utak, illetve a csatornák fenntartására kívántak fordítani. Szintén
ebből kívánták létrehozni a Famine Insurance Foundot, vagyis egy éhínség esetén használandó
pénzügyi alapot. [1; 226–227.] Ezeket a rendelkezéseket később a helyi kormányzatok is
átvették.
Az éhínség következményei közül a legszembetűnőbb a halálozások száma volt. Az adatok
pontosságát nagyban befolyásolja, hogy bár 1871-ben volt népszámlálás a szubkontinensen, ez
csak a brit fennhatóság alatt álló területeket vette számba, a helyi uralkodók hatalma alatt
állókat nem. Mindezek mellett a népszámlálás az elnökségekben és kerületekben nem azonos
módszerekkel zajlott. Így a lakosság, illetve az áldozatok számát is csak megbecsülni lehet.
3

W. R. Cornish már az éhínséget megelőzően is vizsgálta a fizikai munkát végzők napi élelmiszerigényét az
elítéltek, valamint a mezőgazdasági munkások körében, és arra törekedett, hogy megállapítsa azt a minimum
tápanyagigényt, amellyel egy átlag indiai nehéz munkát végezhet.
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Érdekes jelenség azonban, hogy a nagyarányú halálozás ellenére is növekedett India népessége
az évtized alatt. Míg 1871-ben mintegy 250 millió embert vettek számba, addig 1881-ben 255
milliót. [6; 490.] Ennek elsősorban a természetes szaporulat az oka, amely a katasztrófa által
érintett területeken is igen magas volt.
Meg kell azonban jegyeznünk, ahogy az áldozatok pontos száma nem ismert, úgy India teljes
népességének száma is becslés, ami az egyes szerzőknél eltérő lehet. Michelle B. McAlpin
ennél jóval szerényebb eredményre jutott, szerinte 1881-ben valamivel több mint 212 millióan
éltek a szubkontinensen. [10; 366.]
4. A parlament és a sajtó
Az éhínség hírei a londoni parlamentbe és a sajtóhoz is eljutottak, számos vitát váltva ki a
képviselők és az újságok között. A felmerülő kérdések közül az éhínség kiterjedése, súlyossága,
kialakulása, valamint a megoldás felelőssége voltak a legfontosabbak.
A kiterjedés egyaránt jelentette a katasztrófa időbeli és térbeli eszkalálódását, illetve a
társadalmi érintettséget is. A The Graphic 1877. január 27-én számszerű adatokat közölt,
amelyek szerint Bombayben nyolc millió embert és 54 ezer négyzetmérföldet (körülbelül 140
négyzetkilométer), Madrászban 19 millió embert és 84 ezer négyzetmérföldet (mintegy 220
négyzetkilométer) sújtott a folyamat. [15; 1877.01.27.] Az érintett helyekről a The Illustrated
London News folyamatosan beszámolt az olvasóinak, cikkeiben ismertette a két elnökségben
végbemenő folyamatokat. Ennek jegyében 1876 novemberében még arról számolt be:
„valószínűnek tűnik, hogy mostani éhínség nem fog széles körben elterjedni.” [16; 1876.11.11.]
A The Graphic 1876. november 4-én szinte szóról-szóra ugyanebben reménykedett: „A
bombayi fejlemények megnyugtatóbbak ezen a héten, és most abban reménykedünk, hogy a
nélkülözés nem lesz kiterjedt.” [15; 1876.11.04.] Az események előrehaladtával azonban a
jelentésekből is kitűnt, hogy a helyzet területileg jelentős mértékben eszkalálódott. A The
Graphic már a második év legelején beszámolt róla, hogy a helyzet messze súlyosabb, mint az
első látásra tűnt. [15; 1877.01.20.] A The Spectator pedig 1877. augusztus 4-én a
következőképpen jellemezte a körülményeket: „Az új éhínség sújtotta terület nem egy
tartomány, hanem egy kontinens.” [18; 1877.08.04.] Az időbeli kiterjedésre a lap szintén
egyértelmű utalást tett, amelyben leszögezte, mivel nem várható jelentős csapadék, az éhínség
időszaka sem zárul le: „Az eső utolsó reménye is véget ért (…).” [18; 1877.08.18.]
A körülmények súlyosságát szintén kiemelt kérdésként kezelték az újságok. A The Illustrated
London News beszámolói kissé hullámzók, 1876 végén még csak annyit írt, hogy a madrászi és
a bombayi jelentések nem túl jók [16; 1876.12.02.], míg a következő év januárjában Lord
Carnarvon beszámolója alapján a szerzők kijelentették, hogy az éhínség áprilisig minden
bizonnyal erősödni fog, de aztán az ereje csökken majd. [16; 1877.01.20.] Júliusban azonban
az eső hiányával kapcsolatban leszögezték: „A szituáció állítólag szélsőségesen kritikus, és sok
aggodalomra ad okot.” [16; 1877.07.28.] A The Graphic 1877 augusztusában pedig egyenesen
kijelentette: „Jelen éhínség az egyik legszörnyűbb a valaha ismertek közül.” [15; 1877.08.18.]
A parlamentben szintén foglalkoztak a helyzet kritikus mivoltával. A körülmények súlyosságát
Stafford Northcote pénzügyminiszter (1874–1880) 1877. február 9-i beszédével lehetne a
legjobban jellemezni: „Csak azt mondhatom, hogy ez a szörnyű katasztrófa az egyik, amelyről
lehetetlen túl sok komolysággal vagy túl sok szimpátiával beszélni. (…) Az összes híres
katasztrófa között – beleértve ebbe a hírhedt múlt századi lisszaboni földrengést is – egy sincs,
amelyet ehhez a félelmetes helyzethez lehetne hasonlítani.” [17; 1877.02.09. Stafford
Northcote, House of Commons] Ugyanezt erősítette meg Cranbrook vikomtja 1878-ban:
„Elismerte, hogy az éhínség volt a legszomorúbb és a legszörnyűbb katasztrófa Indiában.” [17;
1878.07.22. Cranbrook vikomtja, House of Lords]
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A felelősség témája két kérdéskörre osztható a sajtóbeszámolók alapján. Egyrészt keresik a
választ arra a problémára, hogy ki lehet a felelős a helyzet kialakulásáért, másrészt pedig arra,
kinek a feladata segíteni India lakosságán. E kérdésekkel legtöbbet a The Spectator
foglalkozott. 1876-ban egy bizonyos Lukyn Williams esszéjét bemutatva a lap kitért arra, hogy
lehetett volna megelőzni az éhínséget, és hogyan lehetséges ez a jövőben. Williams
kijelentéseiből a szerzők az infrastruktúra fejlesztését emelték ki, ezen belül is a vízi utak, a
vasútvonalak és a közúthálózat mennyiségének növelését, minőségének javítását; a
meteorológiai megfigyelések komolyabb vizsgálatát, valamint az adminisztrációs gépezet
hatékonyságának javítását. [18; 1876.10.14.] A megelőzéssel kapcsolatban egészen hasonló
dolgokat fogalmaztak meg a brit parlament alsóházában 1878-ban. A felszólalók – Lord George
Hamilton, Henry Fawcett, John Bright – véleménye szerint az irrigáció, vagyis a földek
mesterséges öntözése, a figyelmesebb vízgazdálkodás, a vasútvonalak megfelelő kialakítása,
használata rendkívül fontos lehet egy hasonló helyzet elkerülésében. [17; 1878.01.22. House of
Commons]
A katasztrófa kialakulásával kapcsolatban a The Spectator már 1877 januárjában kijelentette,
hogy az indiai brit kormányzat több súlyos hibát is elkövetett. Állításuk szerint a hivatalnokok
titkolták, elrejtették a tényeket, és legalább fél éve tudták, mi várható a szubkontinensen. [18;
1877.01.20.]
Az említett januári The Spectator-cikk rendkívül részletes képet fest az indiai problémák
megoldásával kapcsolatban. Előbb vázolja a segélyezettek számának alakulását, ennek várható
költségeit, amelyek után kitért arra is, hogy a parlamentben felmerült az a lehetőség, hogy a
kormány nem viselheti egyedül ezeket a terheket, nem felelőssége a beavatkozás. Kijelentette,
hogy az e véleményen lévőket nem lehet embertelennek nevezni, mivel elveiket a pénzügyi
jelentések alátámasztják. A lap szerint e képviselők legfontosabb érve, hogy „(…) a természet
törvénye ellen harcolunk.” [18; 1877.01.20.] Véleményük szerint az éhínség nem más, mint a
környezet közbelépése a túlnépesedéssel szemben, amelyben az erősebbek túlélnek megújítva
a faj életképességét. „A beavatkozás (…) mind igazságtalan, mind oktalan.” – írták. [18;
1877.01.20.] Ezt a véleményt Mike Davis The Late Victorian Holocausts című kötetében
Thomas Malthus modelljével, illetve a 19. század második felében egyre terjedő
szociáldarwinizmus hatásával magyarázta. [2; 35–36.]4 Az újság később ismét erre utalt: „A
kormányzatnak nem lenne joga elpusztítani az Indiai Birodalmat még akkor sem, ha ezzel
biztosítja a lakosság egy részének a fizikai épségét.” [18; 1877.08.04.]
Mindez pedig kiegészült azzal az elvvel, hogy a britek nem kötelesek felelősséget vállalni a
kvázi független indiai államokban zajló események miatt, mivel azok nem tartoznak
közvetlenül a Korona irányítása alá és nem Londonnak fizetik adóikat.
A The Illustrated London News azonban kevésbé kritikus hangot ütött meg a kormánnyal és az
Indiában szolgáló tisztviselőkkel szemben, ezáltal kevésbé teszi őket felelőssé a megoldás
kérdésében. 1877 júniusában kijelentette, amennyiben a monszun eléri a szárazföld belsejét, és
megfelelő mennyiségű esőt hoz, akkor: „(…) a Kormányzat gratulálhat magának, hogy
biztonságban túljutott az éhínség krízisén.” [16; 1877.06.09.] Sőt, augusztusban egyenesen
kijelentette, az indiai britek tisztában vannak felelősségükkel, és mindent megtesznek, ami
erejükből telik, hogy felkészüljenek a legrosszabbra. [16; 1877.08.04.] Egy héttel később az
újság újra kiállt az indiai kormányzat mellett: „(…) az indiai adminisztráció a legjobbat fogja
elkövetni, hogy kezelje ezt a vészhelyzetet, (…).” [16; 1877.08.11.] Hasonló véleményt
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Szociáldarwinizmus: Charles Darwin elméleteinek kitágítása más területekre – köztük az emberi társadalomra,
népcsoportokra, kultúrákra –, amelynek kulcsfogalmai a természetes kiválasztódás, a létért folytatott harc vagy a
legerősebb marad életben. Malthusianizmus: Thomas Malthus angol pap és közgazdász túlnépesedési elmélete,
amely szerint a népesség szaporodása gyorsabb, mint a létfenntartási cikkek termelésének üteme. Míg az előbbit
egy mértani sorozathoz, utóbbit egy számtani sorozathoz hasonlította.
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fogalmazott meg a The Graphic is: „A kormányzat a legjobbat nyújtja, hogy megbirkózzon a
katasztrófával, (…).” [15; 1877.01.20.]
Az állami beavatkozás fontosságára 1877. augusztus 4-én a The Spectator is tett utalásokat:
„(…) nem tudnák életben tartani magukat (ti. az indiaiak) 48 órán át az állam segítsége nélkül.”
Illetve: „Az indiai kormányzatnak minden idegszálát megfeszítve életben kell tartania a
lakosságot.” [18; 1877.08.04.]
Az állami szerepvállalás kevésbé hangsúlyosan, de megjelent a The Graphic hasábjain is. Az
1877. július 28-án megjelent cikkében leírta, hogy amennyiben az éhínség folytatódik: „(…)
remélik, a Kormány nagylelkű lesz (…)”. [15; 1877.07.28.] Nem sokkal később a lap így
nyilatkozott: „De ha mi szemtelenül engedjük, hogy indiaiak tömegei haljanak meg, amikor
megmenthetnénk őket, a világ hajlamos lesz azt hinni (…), hogy India megtartásának vágya
(…) a mi saját önző kényelmességünk.” [15; 1877.08.18.]
Az adminisztráció tevékenysége a parlament előtt is számos alkalommal volt vita tárgya.
Vikomt Cranbrook egyik beszédében hivatkozott egy már elhangzott felszólalásra, amelyben
elismerték, a kormányzat elsődleges feladata, hogy a befolyása alatt álló embereket megmentse
az éhezéstől, amely kötelességet minden bizonnyal kellő bölcsességgel és hozzáállással láttak
el a hivatalnokok, akik ezáltal nagymértékben enyhítették a szubkontinens lakóinak
szenvedését. [17; 1878.07.22., Viscount Cranbrook, House of Lords]
5. Összegzés
Összegzésként elmondható, hogy az éhínség eseményei jól dokumentáltak a különböző
sajtótermékekben, az egyes újságok között azonban jelentős eltérések érezhetők.
A The Illustrated London News cikkei eseményközpontúak, a történések bemutatása, az
információk minél szélesebb körben való terjesztése a célja. Kevéssé politikaorientált, szinte
alig foglalkozott az éhínség okai mögött húzódó kormányzati tevékenységgel. Amikor azonban
valamilyen kérdésben belemerült a politikai helyzet elemzésébe, a brit kormányzat tetteit
támogatta. A cikkei hangvétele ezáltal kevésbé kritikus, és bár több esetben is kiemelte a helyzet
súlyosságát, alapvetően igyekezett pozitív képet festeni a britek megoldási javaslatairól és
tevékenységéről az éhínséggel kapcsolatban.
A The Spectator ezzel szemben jellegéből adódóan egészen más módon mutatta be az indiai
eseményeket. A körülményeket több aspektusból, eltérő módszerekkel is megvizsgálta,
amelyek alapján komoly, mélyreható kérdéseket tett fel elemzéseiben. Olvasóival többféle
nézetet közölt, amelyek után a választást rájuk bízta. Elemző jellegű írásai pedig – a lap
konzervatív mivolta ellenére – számos alkalommal kérdőjelezték meg a brit kormányzat
lépéseit a szubkontinensen. Az egyik ilyen kétely éppen az angol adminisztráció felelőssége
esetén érzékelhető.
A The Graphic beszámolói szintén nagy hangsúlyt fektettek az eseménytörténetre, mégis eltérő
módon számolt be azokról, mint a The Illustrated London News. A témák terén kevésbé
szerteágazó, sokkal több számszerű adatot közölt, valamint nagyobb figyelmet szentelt az
emberek fizikai állapotának bemutatására. Éles kritikát ez a sajtótermék sem fogalmazott meg
a londoni vagy az indiai kormányzattal szemben, nem tette felelőssé a gyarmati adminisztrációt
a helyzet kialakulásában. Több alkalommal jelentetett meg illusztrációt az éhínséggel
kapcsolatban, ezek azonban a szemléltetés eszközei, új önálló információt nem hordoztak
magukban.
Az újságok mellett a parlamentben is megjelentek a fenti kérdések, az éhínséggel kapcsolatban
azonban ezek kissé marginálisak voltak. A legfontosabb téma India költségvetése, a katasztrófa
pénzügyi fedezete, az új adónemek bevezetésének időpontja volt, amelyekhez mintegy
kiegészítésként tértek ki a fenti témákra. A legtöbb felszólalás az alsóházban hangzott el, a
felsőházban csak néhány alkalommal merült fel a helyzet. A legjelentősebb különbség azonban,
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hogy a parlamentben nem esett szó az eseménytörténetről, ami leginkább a viták központi
témájából adódott.
A sajtóbeszámolók és a képviselői felszólalások között számos azonosság fedezhető fel. Ezek
közül a legszembetűnőbb a témák hasonlósága. A különböző hírek és elméletek egymással
párhuzamosan jelentek meg az újságokban és a parlamentben. De ugyanebből ered az egyik
legszembetűnőbb különbség is. A felhasznált források esetében ugyanis kevésbé látható az a
megszokott tendencia, ami szerint a sajtó a parlamenti viták alapján vázolja az adott kérdéskört.
Egy másik nagyon fontos eltérés, hogy a parlamentben kevesebb figyelem irányul az éhínségre,
az is politikaközpontúbb, jelentős részük pedig a várható költségekre koncentrált. A katasztrófa
csaknem három éve alatt ugyanis több olyan esemény történt, amelyek fontosabbnak
bizonyultak Nagy-Britannia és a Birodalom számára az indiai társadalom helyzeténél. 1876ban előbb Albert Edward, walesi herceg utazása, aztán a Royal Title Act megalkotása és
elfogadása, 1877-ben a delhi darbár, 1878-ban Afganisztán helyzete. Mindezek mellett szinte
állandó téma India gazdasági helyzete, a recesszió, a hitelek kérdése, illetve az európai
nemzetközi politika eseményei (például: az 1877–1878-as orosz–török háború vagy az 1878-as
berlini kongresszus).
Ezek alapján elmondható, hogy az 1876 és 1878 között Indiában zajló éhínség a sajtó
érdeklődésének középpontjában állt, de a parlamentben is előkelő helyet foglalt el a
szubkontinens problémáinak listáján. A források segítségével pedig jól látható, hogy bár a 19.
század második felét az indiai gyarmatbirodalom fénykorának szokás nevezni, a felszín alatt
számos komoly politikai, társadalmi és gazdasági gond rejlett, amelyekkel a britek csak nehezen
tudtak megbirkózni.
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Absztrakt
Jelen előadásban az életmód változásaival, azon belül is a szabadidő eltöltésére kínálkozó
különféle módokkal kívánok foglalkozni. Az elmúlt években nőtt a tudományos érdeklődés az
1970-es és 1980-as évek mindennapi élete iránt, de a pihenéssel vagy kifejezetten a szabadidő
eltöltésének módjaival foglalkozó munkák száma még viszonylag kevésnek mondható. Több
észt és magyar szerző is foglalkozik munkáiban a szocializmus idejének életszínvonalával és a
mindennapi élettel. A szocialista államok történetével foglalkozó írásokat olvasva is
túlnyomórészt a munka, a munka világa kerül előtérbe, a szórakozást, a szabadidős szokásokat
kevésbé taglalják a szerzők. A mód, ahogyan az emberek a szabadidejüket töltik, sok kulturális
jelentést hordoz magában, emellett fontos társadalmi összefüggésekre is rávilágít.
Az általam vizsgált, 1970 és 1989 közötti időszakban a kommunista berendezkedés ellenére
már láthatóvá vált, hogy a szocialista országokra is hatással van az általános gazdasági fejlődés,
melynek hatásai az emberek életmódjában is egyre inkább megmutatkoztak. Előadásomban
azzal is kívánok foglalkozni, hogy hogy hogyan változtak a szabadidő eltöltésére kínálkozó
lehetőségek, és hogyan szólt bele a hatalom abba, ahogyan az emberek a munkaidőn kívüli
idejüket el kívánták tölteni az Észt Szocialista Köztársaságban és a Magyar Népköztársaságban.
Be kívánom mutatni többek között azt, hogy melyek a főbb hasonlóságok és különbségek az
Észt Szovjet Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság lakóinak szabadidő-eltöltési
módjaiban, illetve igyekszem megragadni azt, hogy hogyan követhető nyomon a szórakozási
szokások vizsgálatán keresztül a nyugati társadalmakra jellemző, a nyilvánosságban sokáig
megvetendőnek beállított fogyasztói magatartás fokozatos megjelenése, illetve előtérbe
kerülése.
Kulcsszavak: Észtország, szórakozás, szabadidő, szocializmus, életmód
1. Bevezetés
Előadásomban a készülő disszertáció fő irányvonalait kívánom röviden bemutatni. A készülő
munka nyelve magyar, fő jellemvonása, hogy észt–magyar összehasonlító kutatás, amely az
életmód változásaira fókuszál az „érett” szocializmusban. Az életmódon belül a disszertációban
a szabadidő-eltöltési szokásokkal, pihenéssel, szórakozással kívánok foglalkozni.
Prezentációmban a kutatást érintő fő kérdésekről szeretnék rövid, összefoglaló áttekintést
nyújtani, kitérek a módszerekre, és bemutatom az általam használt forrásokat is.
Az elmúlt 10 évben nőtt a tudományos érdeklődés az 1970-es és 1980-as évek mindennapi élete
iránt, de a pihenéssel vagy kifejezetten a szabadidő eltöltésének módjaival foglalkozó munkák
száma még viszonylag kevés. Több észt és magyar szerző is foglalkozik a szocializmus idejének
életmódjával, az akkori életszínvonallal, a könnyűzenei élettel és az utazással is. A hangsúly
legtöbbször ezekben a munkákban azon van, hogy mennyiben és hogyan korlátozta a hatalom
a szabad mozgást a Szovjetunió területén belül.
Kutatásom során nem célom valamiféle nosztalgia ébresztése, hanem a társadalmi háttérre és
különböző kulturális jelenségekre kívánok reflektálni, ugyanakkor szeretnék rámutatni az
1970-es és 1980-as évek észt és magyar társadalmában meglévő hasonlóságokra és
különbségekre is.
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Azért keltette fel az érdeklődésemet az „érett” szocializmusban a szórakozás és a szabadidő
eltöltése, mert a különféle korabeli forrásokat és a szocialista államok történetével foglalkozó
írásokat olvasva is túlnyomórészt a munka és a munka világa kerül előtérbe, a szórakozást, a
szabadidő eltöltésének módjait kevésbé taglalják az említett írások. A mód, ahogyan az emberek
a szabadidejüket töltik, nagyon sok kulturális jelentést hordoz magában, és fontosabb
társadalmi összefüggésekre is rávilágíthat. A szabadidős tevékenységeken, szórakozáson kívül
vizsgálni kívánom a készülő disszertációmban azt a kérdéskört is, hogy milyen ünnepeket tart
számon egy adott társadalom, és milyen módok kínálkoznak azok megünneplésére.
Választásom az ún. „puha diktatúra” utolsó 2 évtizedére esett. Ebben az időszakban a
kommunista berendezkedés ellenére már láthatóvá vált, hogy a szocialista országokra is
hatással van az általános gazdasági fejlődés.
2. A kutatás fő kérdései
Kutatásom során a következő fő kérdésekre igyekszem választ találni:
● Hogyan befolyásolta a propaganda az Észt SZSZK es a Magyar Népköztársaság
lakosainak pihenését es szórakozását?
● Mit olvashatunk a szabadidőről a propagandaanyagokban?
● Hogyan alakultak át az ünnepek?
● Milyen jogszabályok vonatkoztak a szabadidő mennyiségére, a szabadidő eltöltésének
módjaira?
● Milyen keretek között zajlott a szórakozás?
● Mekkora volt a különböző szervezetek szerepe a szabadidő eltöltésében?
● Milyen szabadidős tevékenységeket és gyakorlatokat állítottak az emberek elé példaként?
A különféle történeti munkák és visszaemlékezések mellett forrásként használható néhány az
észt nyelvű magazinok közül, amelyek 1970 és 1989 közt havi rendszerességgel jelentek meg.
Nehéz dolga van a kutatónak, aki a függetlenné válás előtt álló Észtország mindennapi életét
kívánja vizsgálni. 1991 után több olyan dokumentum,1 mely kitűnő forrásként szolgálhatna, az
Orosz Föderáció területére került. Számos kiadványt selejteztek le. Feltételezem, hogy a
selejtezés oka (a közgyűjteményi előírások változása mellett) abban is keresendő, hogy az
anyagokat nem tartották elég jó minőségűnek, a benne szereplő adatok hitelessége pedig a
közgyűjtemény dolgozói szerint esetleg erősen kifogásolható. Ez önmagában nem elég ok arra,
hogy ne őrizzünk meg ilyen dokumentumokat, mert kritikával kezelve így is forrásként
szolgálhatnának ezek a leselejtezett anyagok. A különféle kiadványok sokszor nem csak a silány
minőségű festék és papír miatt nehezen olvashatók, a nyelvezet is többször jelent kihívást. Sok
esetben használtak nehezen értelmezhető, a köznapi vagy a tudományos (standard) észt
nyelvben nem elterjedt, ritkán használatos kifejezéseket, amelyek nagyban megnehezítik a
szöveg értelmezhetőségét. Forrásként többek között az Ühing „Teadus” (magyarra fordítva:
Tudomány Egyesület) által kiadott füzetekre támaszkodom, emellett korabeli folyóiratokban
megjelent újságcikkeket, és az életmóddal kapcsolatos könyveket is felhasználok.
A különféle propagandakiadványok mellett a történelemtudomány, a néprajz és a szociológia
pihenéssel, szabadidő eltöltésére vonatkozó lehetőségekkel és szokásokkal foglalkozó korabeli
és napjainkban megjelent munkáit is segítségül hívtam a kutatás során.
Forrásként használom az 1970 és 1989 között megjelent Kultuur ja elu (Kultúra és élet), a
Nõukogude Naine (magyarul: A szovjet nő) és a Täheke (Kiscsillag) című folyóiratok számaiból
a szórakozásra, a szabadidő eltöltésre és az ünnepekre vonatkozó cikkeket. A Täheke írásaiból
az válhat világossá számunkra, hogy a hatalom már kisgyermekkorban igyekezett hatást
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gyakorolni a felnövekvő generációra. A szocializmus építésének fontosságát már nagyon
zsenge életkorban is hangsúlyozták, a propaganda nincsen tekintettel az emberek életkorára. A
Nõukogude Naine című képes magazin pedig gyakran közölt az életmóddal foglalkozó írásokon
kívül olyan cikkeket, amelyek külföldi utazásokról vagy különböző ünnepségekről számoltak
be. Ebben a nőknek szóló magazinban megjelentek kertészkedéssel foglalkozó írások,
különböző receptek, kötés- és szabásminták is, valamint javaslatokat olvashatunk arra
vonatkozóan, hogy milyen egy naprakész ünnepi asztal, vagy hogyan kell berendezni egy nyári
lakot.
A Kultuur ja elu című újság sokszor adott hírt múzeumok, kulturális otthonok működéséről,
népnevelők tevékenységéről, illetve itt is olvashatunk olyan cikkeket, amelyek különböző
kórustalálkozókról, koncertekről és Nyugat-Európába vagy baráti országokba tett csoportos
látogatásokról számolnak be.
A különféle életmóddal kapcsolatos javaslatokat tartalmazó kiadványok és könyvek fontos
forrásnak számítanak. A legtöbb propagandaanyag, amelyhez észtországi kutatásaim során
hozzájutottam, az Ühing „Teadus” kiadványaként jelent meg, és azzal a céllal született, hogy
az oktatási tevékenységet végzőknek segédanyagként szolgálhasson. Az Ühing „Teadus”
kiadványok kéziratai gépiratos formában őrződtek meg a Tallinnban található Észt Nemzeti
Könyvtárban és a Tartui Egyetemi Könyvtárban. A nyomtatott példányokat
(propagandaanyagokról lévén szó) feltehetőleg leselejtezték a függetlenség kivívása után, de az
is lehet, hogy még fellelhetők valahol.
Készülő disszertációmban az észt példák mellett természetesen magyar példákat is használok
arra, hogy bemutassam, hogyan változott a hétköznapi élet az ún. puha diktatúra utolsó
évtizedeiben. Ezek a példák segítségül szolgálnak annak a bemutatásához és elemzéséhez is,
hogy milyen hasonlóságok és különbségek voltak az Észt Szocialista Köztársaság és a Magyar
Népköztársaság mindennapi életében.
Nem kizárólag az egyébként távoli nyelvrokonság az egyetlen kapocs a két állam között:
Észtország és Magyarország is viszontagságos történelmi múltra tekint vissza, mindkettő
Nyugat és Kelet határán fekszik. Ismert tény, hogy számos párhuzam volt a két nép között a
történelem során. Esetünkben az összehasonlítás alapját az adja, hogy a második világháborút
követően mindkettő (igaz, hogy eltérő mértékben) Moszkva befolyása alá került.
Kutatásomban azt igyekszem nyomon követni, hogyan változott a szabadidő, valamint a
pihenés és a szórakozás fogalma az 1970-es és 1980-as évek során, illetve kísérletet teszek a
szabadidő mint hivatalos fogalom meghatározására.
A 20. század második felében minden szocialista országban nagy változások mentek végbe. Az
urbanizáció, a gyárépítések és a panelházakból álló lakótelepek tömeges felépítése mind
közvetlenül befolyásolta az itt élők mindennapi életét. Az 1970-es és 1980-as években több
kutatás is irányult a családok, a munkások életmódjára, de volt, aki a kollégista hallgatók
életmódjával foglalkozott (pl. Gábor Kálmán 1989-es munkája, S. Nagy Katalin
lakókörnyezetre és lakásszociológiára vonatkozó kutatásai). Gábor Kálmán a kollégista
hallgatókra mint a fogyasztói társadalom tagjaira tekintett, S. Nagy Katalin szintén nem hagyta
figyelmen kívül a fogyasztói magatartást. A legtöbb kvantitatív szociológiai kutatás ebben az
időszakban a szocialista életmód feltételeivel foglalkozott.2
Észtországban a második világháborút követő sztálini időszak (1944–1953) még kevéssé
kutatott témának számít. 1991 után, a függetlenség helyreállítását követően megindultak a
stagnálás elmélyülésének (1977–1985) időszakával foglalkozó, főleg történelemtudományi
kutatások. 1991 után, a cenzúra teljes megszűnését követően háttérbe szorult a szocializmus
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időszakával való tudományos foglalatosság, az elsődleges szempont az lett, hogy
megszülethessen végre az igazi történelemírás,3 amelyet nem terhel a szocialista ideológia.
3. Fontosabb események és azok hatásai a hétköznapi életre 1970 és 1989 között
„Mindenki munkába járt, de senki sem dolgozott.
Senki sem dolgozott, de teljesítették a tervet.
Teljesítették a tervet, de a boltok polcai üresen álltak.
A boltok polcai üresen álltak, de az otthonokban nem szenvedtek hiányt semmiből.
Az otthonokban nem szenvedtek hiányt semmiből, de senki sem volt elégedett.
Senki sem volt elégedett, de mindenki ugyanarra a pártra szavazott.”4
A hétköznapi életre, az életszínvonalra és a közhangulatra is vitathatatlanul rányomják a
bélyegüket a nagypolitikai események és történések. Ezzel kapcsolatban azokat a szerzőket
veszem számba, akik az adott időszak életszínvonalával foglalkoztak, és azt kutatom, hogy mi
volt jellemző a megközelítési módjaikra. Írásom ezen részében igyekszem az Észt SZSZK és a
Magyar Népköztársaság mindennapi életében meglévő hasonlóságokra helyezni a hangsúlyt.
Ezt követően azokat a fontosabb eseményeket vázolom fel, amelyek közvetlenül hatottak az
emberek mindennapi életére az 1970-es és 1980-as években. Ebben az időszakban történtek
kifejezetten traumatikus események is, de mindennek ellenére napjainkban megfigyelhető egy
bizonyos nosztalgia a tárgyalt időszak iránt. Ez az ellentmondásosság volt az egyik tényező,
amely felkeltette az érdeklődésemet a szocializmus érett szakaszára, amely az utolsó két szovjet
befolyás alatt töltött évtizedet jelentette mind az Észtországban élők, mind a magyarság
számára.
A késői szocializmusra Észtországban többek körében szokás úgy gondolni, hogy a 21. század
első évtizedéhez képest sokkal kisebbek voltak a társadalmi egyenlőtlenségek, sokkal nagyobb
stabilitás, és biztonság jellemezte ezt az időszakot.5 Észtországban nemcsak az emberek
visszaemlékezései, hanem kutatások és egyéb, bárki számára is könnyen hozzáférhető források
is mutatják azt, hogy amikor arról beszélnek, hogy óriási áruhiány jellemezte ezt a korszakot,
és a boltok egyenesen kongtak az ürességtől, akkor ez egyáltalán nem költői túlzás, hanem
maga a valóság. Emellett az embereknek nagyon kevés mozgástere volt – és ez nem csak a
Nyugatra való utazások korlátozott voltában jelent meg. Az Észt SZSZK és a Kádár-rezsim
iránti visszavágyódás okai közé tartozik az is, hogy 1991 után mind Észtországban, mind
Magyarországon súlyos problémává vált a munkanélküliség.
A második világháborút követő évek tragikus eseményei közé tartoznak a kitelepítések. 1949ben észtek tízezreit deportálták Szibériába, a Magyar Népköztársaságban pedig 38 embert
telepítettek ki.6 Természetesen nem jelentettek kisebb traumát a kitelepítések a magyarok
számára, de míg Magyarországon az ún. „uralkodó osztály” tagjai kerültek a kommunisták
célkeresztjébe, addig az észtek mint nép álltak a szovjet vezetés útjában, ezért a társadalom
minden rétegét érintették a deportálások. Szibériában majdnem teljesen észtek által lakott
falvak jöttek létre,7 és a lakosság egészére hatással voltak ezek az események.
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Az 1950-es években beszélhetünk a hatalommal szembeni aktív ellenállásról (forradalom
Magyarországon, észtországi erdei testvérek), ezek a folyamatok is közrejátszottak a
közhangulat alakulásában mindkét országban.
Az Észt SZSZK esetében szabad piacról természetesen nem beszélhetünk, és a fogyasztói
magatartás is sajátos a tárgyalt korszakban – azaz a fogyasztói szabadság teljes hiánya volt a
jellemző.8 Ennek oka a hatalmas méreteket öltött áruhiány. Készülő dolgozatomban
részletesebben szeretnék bemutatni olyan tevékenységeket, amelyeket az emberek a
szabadidejükben azért végeztek, hogy az árucikkek hiányát pótolják és saját fogyasztói
igényeiket kielégítsék (nyugati ruhadarabok és fogyasztási cikkek behozatala, barkácsolás,
ruhavarrás, kötés, kertészkedés).
A deficit mellett főleg az 1970-es évekre jellemző az Észt SZSZK-ban a lakáshiány, amelyet
csak nagyon lassan sikerült enyhíteni. Lauri Vahtre történész az Absurdi impeerium c.
munkájában ír a lakáshiányról is, amely miatt sokan kénytelenek voltak egy lakásban
összezsúfolódni. (A lakáshiány a Magyar Népköztársaságban sem ismeretlen ebben az
időszakban, ezt is fogom majd tárgyalni a disszertációban). Vahtre említi azt is, hogy ebben az
időszakban a bérek is nagyon alacsonyak voltak, viszont az embereket nem fenyegette az a
veszély, hogy bármikor elveszítik a munkahelyüket, mert találtak helyettük egy képzettebb
vagy fiatalabb munkavállalót. Talán ebből születhetett meg a stabilitás hamis illúziója sokakban
a 21. század elejére. Ugyanakkor nem csak az áru- és lakáshiányról kell beszélnünk, ha az 1970es és 1980-as évekről esik szó. Vahtre szerint nem kizárólag ezek hiánya volt nyomasztó az
akkori emberek számára, hanem a lehetőségek hiánya,9 pl. a társadalmi mobilitás a korlátozások
miatt messze nem volt olyan mértékű, mint napjainkban.
„§14. A nép, azaz minden szovjet ember társadalmi gazdagságának és a jólét növekedésének
alapja a szovjet emberek kizsákmányolástól mentes munkája. A szocializmus
alapgondolatának megfelelően:»az egyén képességei szerint, mindenkinek munkája szerint«
az állam ellenőrzi a munka és a fogyasztás arányát. Meghatározza az adóköteles
jövedelemre kivethető adót. A társadalmilag hasznos munka és annak eredményei
határozzák meg a társadalomban az ember helyzetét. A materiális és morális ösztönzést
egybevéve és az újító szellemiségre, a konstruktív munkához való viszonyulásra való
serkentés hozzájárul, hogy a munka a szovjet ember elsődleges életszükségletévé váljon.”10
A munka a modern társadalmakban tulajdonképpen egyet jelent a pénzkeresés érdekében
végzett tevékenységgel.11 A Szovjetunió fennállásának utolsó két évtizedében a szocialista
ideológiában a munkával összefüggésben nem az kap hangsúlyt, hogy az emberek a munka
segítségével tudják fenntartani magukat, hanem az, hogy a szocializmus egy erkölcsileg helyes
rendszer, a munka maga pedig tisztelendő és becsülendő tevékenység. Nagyon sokszor
találkozhatunk olyan propagandisztikus írásokkal az észt nyelvű sajtótermékekben az 1970-es
és 1980-as években (az 1970-es években még jóval többször), amelyek a munka fontosságát,
jelentőségét, erkölcsi értékét hangsúlyozzák. Az Észt SZSZK lakosairól mint dolgozó népről
beszélnek, ezt a megszólítást vagy elnevezést sokszor használják a szerzők. A hivatalos, legális
keretek között történő munkavégzés az Észt Szocialista Köztársaság minden állampolgára
számára kötelező volt.
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Az 1960-as években a Magyar Népköztársaságban az 1956-os forradalmat követő totalitárius
rendszert felváltotta Kádár János autoriter hatalomgyakorlása, a tárgyalt időszakban (az 1970es és 1980-as években) a Kádár-rendszer már megszilárdult.12
Fontos megemlíteni a nagyobb politikai események közül a csehszlovákiai liberalizációs
kísérletet, a Prágai Tavaszt (1968), amely hatással volt a stagnálás időszakára. 1956-hoz
hasonlóan ezt a felkelést is leverték, és ez az Észt SZSZK-ra is hatással volt, több szigorítás
lépett életbe. Bár ez sem kimondva, sem pedig jogszabályként rögzítve nem volt, az Észt
SZSZK-ban cenzúra működött, és ennek létezése és szigora nyilvánvalóan befolyásolta a
közhangulatot.
1977-ben lépett életbe az Észt SZSZK új alkotmánya (melyből jelen írásban is többször idézek),
ezt az 1940-es előzte meg. Az új alkotmány alapján a teljes hatalom a párthoz került.13
Leonyid Brezsnyev, Jurij Andropov, Konsztantyin Csernyenko és Mihail Gorbacsov voltak a
Szovjetunió vezetői az 1970 és 1989 közé eső időszakban. Az általuk bevezetett fontosabb,
életszínvonalat és szabadidőt, pihenést érintő intézkedéseket a készülő dolgozatban bővebben
fogom ismertetni.
4. Elméleti keret és fogalmak − Szabadidő? Pihenés? Szórakozás?
Az 1970-es és az 1980-as években a szocialista országokban a munkavállalás mindenki számára
megkerülhetetlen, kötelező volt. A szocialista eszmék alapján arisztokrácia nincs, viszont mégis
van vezető réteg. A rendszer egyik markáns jellemvonása, hogy a felsőbb társadalmi rétegbe
tartozók kiváltságai nem feltétlenül a több szabadidőben nyilvánulnak meg.
Szabadidőről beszélve a 20. század második felében a szocialista társadalmak esetén arra az
időmennyiségre gondolunk, amely a termelőtevékenységen kívülre esik (illetve kiskorúak
esetében ez az oktatási intézményen kívül eltöltött idő). Gáldi Gábor Szabadidőstruktúra és
fizikai rekreáció Magyarországon 1963–2000 között, életmód-időmérleg vizsgálatok tükrében
c. PhD értekezésében megpróbálkozik a szabadidőről alkotott elméletek áttekintésével. A
hagyományos, szociológiai megközelítés alapján a szabadidő az az idő, amely a munkavégzés,
a fiziológiás szükségletek kielégítése után marad fenn, és teljesen szabadon, az egyén döntése
szerint használható fel.14 Szükség van annak áttekintésére, hogy melyek azok a tevékenységek,
amelyekről az írás további részében szó lesz, és mi határozza meg azt, hogy egyes szabadidős
tevékenységeket az elemzés tárgyául választottam ki. A szabadidő egyes típusainak
megkülönböztetésekor azokat a lehetőségeket tartottam szem előtt, amelyek 1970-es és az
1980-as években kínálkoztak az időtöltésre, szórakozásra.
Napi szabadidőn a munkaidőben eltöltött ebédszünetet, dohányzási szünetet és a munkaidő
lejárta utáni időt értjük. Külön kategóriát alkot a szabadnap, az ünnepnap (munkaszüneti nap)
és a szabadság. Írásomban főként azokra a tevékenységekre kívánom helyezni a hangsúlyt,
amelyet az emberek a szabadnapjaikon (szabadság, munkaszüneti nap és szabadnap) végeztek
az 1970-es és az 1980-as években. A szabadidős tevékenységek kapcsán szóba kell, hogy
kerüljenek a munkanapokon és a munkaidőn kívüli tevékenységek is. Ezek közé tartoznak a
munkaidő után (esetleg előtte) látogatott szórakozó- és sportlétesítmények, társaságok,
szakkörök.
A tanköteles gyerekek illetve a felsőoktatásban résztvevő diákság esetében napi szabadidőnek
számítanak az óraközi szünetek és a tanítás illetve oktatás utáni szabadidő. Ezen felül egy
további kategóriába tartozik a tavaszi-nyári-őszi-téli szünet (munkaszüneti napok, hivatalos
ünnepek).
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Sok nemzetközi kutatás foglalkozott a szabadidő kategorizálásával.15 A szabadidős típusokat 3
fő csoportra lehet osztani:
1. (Passzív) A pihenésre fordított (fordítható) szabadidő: ide tartozik az alvással töltött idő,
illetve a munka előtti és utáni pihenés, a munkaidőn belüli passzívan eltöltött rövidebb
szünetek.
2. (Aktív) A szórakozásra fordított idő. Ez két további alcsoportra bontható, melyek az alábbiak:
Önfejlesztésre fordított szabadidő, amely szintén két további alcsoportra oszlik:
─ A fizikai egészség és megfelelő erőnlét fenntartására fordított idő: mozgás (nem
versenysport), táplálkozás. A fiziológiás szükségletek kielégítésére fordított idő nem szabadidő,
tehát nem képezi a vizsgálat tárgyát. Ezért ezen a ponton az egészséges életmódra való törekvést
kell érteni.
─ Művelődésre fordított szabadidő: szépirodalom, ismeretterjesztő irodalom olvasása,
múzeumlátogatás, színház, magas kultúra „fogyasztása”, önfejlesztő körbe járás, új készségek
elsajátítása, (munkahelytől és foglalkozástól független) tanfolyamok.
Kikapcsolódásra (az érzékekkel összefüggő szórakozásra) fordított szabadidő:
─ Gasztronómia: vendéglátóegységben történő étkezés és alkoholfogyasztás.
─ Tánc, természetjárás, utazás, könnyűzene és játék: zenés-táncos szórakozóhelyek (táncház,
stb), könnyűzenei koncertek és zenei fesztiválok látogatása, sport (nem versenysport),
társasjátékok, kártyajátékok, a mindennapi élet fenntartásához nem elengedhetetlen tárgyak
előállítása (barkácsolás, kézműveskedés).
─ Passzív kikapcsolódás: televíziónézés, rádióhallgatás, mozilátogatás.
3. Egyéb. A munkaidőn kívül történő fogyasztás (vásárlás); étkezés, házi és ház körüli munka
elvégzésre fordított idő (takarítás, javítások elvégzése, fűnyírás, kertészkedés), mindennapi
élethez nélkülözhetetlen tárgyak saját kezű előállítása stb. (Ezek a tevékenységek nem tartoznak
a pihenés körébe).
Az Észt SZSZK-ban és a Magyar Népköztársaságban az 1970-es és az 1980-as években
viszonylag alacsony jövedelemmel rendelkeztek az emberek, emellett áruhiány is volt. Az
áruhiányt enyhítő tevékenységek (növénytermesztés, baromfitartás a hús és a tojás biztosítása
érdekében, háztáji) és az alacsony jövedelem miatt el nem érhető fogyasztási cikkek (például
divatos ruházat) saját kezű létrehozását vagy beszerzését (szabás-varrás, kötés, külföldi utak
során cserével megszerzett ruházati cikkek) szintén a szabadidejükben végezték az emberek
(lásd 3. kategória).
5. A pihenés és a szabadidő a szocialista életmódban észt nyelvű propagandafüzetek
alapján
Kutatásom során több olyan propagandafüzetet is felhasználtam, amelyeket a Tudomány
Egyesület16 adott ki az 1970-es és az 1980-as évek során. Ez az egyesület főleg észt nyelvű
anyagokat adott közre, amelyek vagy észt nyelven születtek, vagy oroszul írták őket, de
lefordították észtre is. A Tudomány Egyesület a párt szócsöve volt, és nagyon fontos szerepet
15
16

Vö. Nagy-Fazekas 2012:203
Ühing „Teadus”.
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kapott a propaganda terjesztésében, füzeteik irányadónak számítottak a szocialista ideológiát
tekintve. Az egyesület anyagai legtöbb esetben a szocialista életmóddal és világnézettel voltak
kapcsolatosak, több kiadvány témája az ateizmussal összefüggő kérdésekkel, azaz vallásellenes
propagandával foglalkozott. A szerzők, akiknek a kiadványait ez a társaság megjelentette, szinte
kivétel nélkül párttagok voltak.17
1978-ban került kiadásra Jaan Sootak észt jogász és a Tartui Egyetem Jogtudományi Kara
professzorának A fiatalok és a szocialista életmód18 című füzete, amelyben a szerző az ifjúság
és a fiatal házaspárok, kisgyermekes családok problémáira kívánja felhívni a figyelmet. Sootak
szerint a szocializmus fiataljainak problémái az emberi lét négy területét érintik, melyek a
szerző felosztása alapján a következőek:
1. termelés
2. szabadidő
3. társadalmi és politikai élet
4. társas kapcsolatok
Sootak szerint a szovjet társadalom alapja az „ideális” szocialista házaspár (egy férfi és egy nő).
Szerinte a házasságokban a probléma gyökerei a züllött életmódra, a túlzott alkoholfogyasztásra
vezethetőek vissza, és a leggyakoribb problémának a féltékenységet tartja. 19 A szerző szerint
az életminőség számokban nem mérhető, csak abban, hogy az anyagi és szellemi igények
mennyire vannak kielégítve. Szerinte az életminőséget az jellemzi, hogy milyen lehetőségek
adódnak a szabadidő eltöltésére; ezzel összefüggésben a sajtótermékek hozzáférhetőségét
hozza fel példának.20 (A második világháborút követő időszakhoz képest az 1970-es évekre
megnőtt a szabadidő mennyisége.)
A Tudomány Egyesület általam felhasznált propagandaanyagai között szerepel Galina Sillaste
orosz szociológiaprofesszor 1982-es munkája, melynek címe Szocialista életmód: módszertani
anyag oktatók számára.21 A szerző a szocialista életmódot a következőképpen definiálja:
„Az emberek életmódja sokoldalú, melyhez az alábbi tevékenységi formák tartoznak: munka,
társadalmi és politikai tevékenység, családi és közösségi kapcsolatok, kulturális és kognitív
tevékenységek. Mindezek a cselekvési formák természetes egységben léteznek az emberek
munkaidejében és szabadidejében egyaránt.”22
Ebben a munkában természetesen végigvonul a nyugati társadalmak, különösen az Amerikai
Egyesült Államok kritikája, melynek alapja az, hogy ezeknek a társadalmaknak az alapját a
fogyasztás, a kapitalizmus adja.
„A Szovjetunió alkotmánya garantálja országunk lakosainak számára a munkához való jogot és
a hivatás választásának szabadságát, és utóbbit egyetlen egy kapitalista állam sem biztosítja az
alkotmányában.”23
17

Remmel 2011:199
Noored ja sotsialistlik elulaad.
19
Sootak 1978:14
20
Sootak 1978:9
21
Sotsialistlik elulaad: metoodiline materjal lektorile.
22
Sillaste 1982:3
23
„Nõukogude konstitutsioon garanteerib meie maa kodanikele õiguse tööle, aga ka õiguse
elukutse valikule, mida ei näe ette, ja seda enam, ei garanteeri ükski kapitalistlik riik” Sillaste 1982:8
18
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A szerző kritizálja az Amerikai Egyesült Államok Jognyilatkozatát, melyben annak ellenére,
hogy garantálják a szólásszabadságot, a vallásszabadságot és a szabad sajtót, nincsen lefektetve
a munkához, a munkahely és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog, illetve nincs
benne a pihenéshez való jog sem.
Galina Sillaste írásában a szocialista életmódot szembeállítja a nyugati, kapitalista életmóddal,
amelyet a következő kifejezésekkel jellemez: kaotikus, megtervezetlen, individualista,
antidemokratikus, nacionalista, rasszista és antihumanista.24 Mindez azzal a céllal szerepel a
propagandafüzetben, hogy a szerző a kapitalista nyugati társadalmak életmódját és a szocialista
életmódot mint ellentétpárt ábrázolja. Ugyanakkor azt is kijelenti, hogy a Szovjetunió garantálja
a lakosai számára a jólétet, mely 1982-re jelentősen megnőtt (akkor már 42 éve tartott a szovjet
megszállás).
Sillaste szerint a szocialista életmód fejlesztésének egyik fő iránya a rendelkezésre álló
szabadidő megnövelése, de részletesen nem fejti ki a szabadidő eltöltésének lehetséges módjait,
illetve nem ajánl semmit ezzel kapcsolatban az olvasónak. Nem reflektál a dolgozók szabadidős
szükségleteire.
Összegzésképpen megemlíthetjük, hogy a szocialista életmóddal összefüggésben sokkal
többször került megemlítésre az idézett propagandaanyagban a munka, annak fontossága és
szerepe a szocialista társadalmon belül, emellett a szabadidőről és a pihenésről (milyen a
megfelelő pihenés, milyen módok kínálkoznak a szabadidő tartalmas, hasznos eltöltésére?) nem
értekezik. Annak ellenére, hogy a szerző éppen azt tartja a szocialista életmód vívmányának,
hogy a nyugati társadalmakkal szemben a Szovjetunióban törekednek arra, hogy a munkaerőt
ne zsákmányolják ki, és alkotmányban biztosítják a jogot a pihenésre, éppen a szabadidőről és
a pihenésről esik kevesebb szó a propagandaanyagban.
Rendkívül beszédes, hogy az Észt SZSZK 1978-ban életbe lépett Alkotmányában a „munka”
szó 116 alkalommal szerepel, míg a „pihenés” mindössze hat alkalommal. (Ötször a 39.
paragrafusban szerepel a pihenés, ez az a paragrafus, amely kimondja, hogy az Észt SZSZK
lakóinak joguk van a pihenésre. Ezzel a joggal és a szabadságolásokkal kapcsolatos kérdésekkel
Luule Käisnek a Tudomány Egyesület által kiadott füzete foglalkozik.
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Absztrakt
Doktori kutatásom témája a református egyházi oktatás hagyományainak, újraszerveződésének
vizsgálata a rendszerváltástól napjainkig, különös tekintettel a Tiszántúli Egyházkerületre. A
magyarországi művelődéstörténet 1990-től napjainkig terjedő időszaka meghatározó
kultúrpolitikailag és oktatásügyileg az egyházak életében.
Fő kérdéseim:
Azonosíthatóak-e református hagyományok az oktatásban?
Sikerült-e visszahozni a református többletet azon intézmények életébe, melyek több mint 40
évig egy teljesen más szellemiség mentén működtek?
Mit ad a Református szó az iskola nevében szerepelve, csak a fenntartó más, vagy megfogható
a velejáró plusz érték is?
Mennyi idő kell ahhoz, hogy átformálódjon egy iskola, és „reformátussá” váljon?
Ennek keretein belül folyik a református egyházi oktatás szerepének, méretének, képzéseinek
vizsgálata a kezdetektől a századfordulón át az 50-es évek oktatásügyi rendeleti korlátozásáig,
majd a rendszerváltás utáni megújulást követhetjük nyomon számokban.
Az előadás fő témái:
● A magyar református egyház oktatásának alapjai - az oktatás, mint Szentírásban
megfogalmazott kötelesség
● Az 50-es évek rendeleteinek hatása az egyházi oktatásra
● A rendszerváltást követő intézményi megújulás
● Napjaink református oktatásának megújuló hagyományai egy kérdőíves kutatás tükrében
Kulcsszavak: református, felekezet, oktatás, hagyomány, megújulás
1. Bevezetés
Az egyházak a kezdetektől1 foglalkoztak oktatással, fennmaradásuk zálogának, alapvető
hagyományuk egyikének is tekinthetjük. Az 1279-es budai zsinat már részletesen rendelkezik
a templomi hitoktatásról. A lelkészutánpótlás mellett az alapfokú oktatástól kezdődően egyre
nagyobb arányban igyekeztek bekapcsolódni a tanítás folyamatába, hiszen a hit továbbadása
megfelelő közegben biztosítva az egyházak túlélésének, növekedésének alapja.
A felekezeti oktatás vizsgálata során nagy választóvonal húzódik az 1948 előtti időszak, illetve
a rendszerváltás (1989–90) utáni korszak között. Az 1948. évi XXXIII. törvény rendelkezett „a
nem állami iskolák fenntartásáról, az állam által való átvételéről, az azokkal összefüggő
vagyontárgyak állami tulajdonba vételéről és személyzetének állami szolgálatba való
átvételéről”2. Ennek eredményeképpen 10 egyházi oktatási intézmény maradhatott fenn
hazánkban. Már csak egy református intézmény működhetett 1952-ben, a Debreceni
Református Kollégium (lelkészutánpótlásra). A rendszerváltást követően újból megnyílt a
1

Az első esztergomi zsinat kimondta 1100-ban, hogy oktatni kell a népet. „a nagyobb egyházakban az
evangéliumra, a szent leczkére és a hitvallásra, míg a kisebbekben a hitvallásra és az Ür imádságára oktassák a
népet.” (30:97.)
2
1948. évi XXXIII. törvény nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő
vagyontárgyak állami tulajdonbavétele és személyzetének állami szolgálatba való átvétele tárgyában.
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lehetőség az egyházi ingatlanok visszaszerzésére kárpótlás keretében 3, valamint az oktatási
törvény4 is módosult, és újra létrejöhettek egyházi fenntartású intézmények5. Ezt követően
megindult a felekezeti oktatás hagyományának megújulása.
2. A hagyomány fogalma (a néprajz megfogalmazása szerint)
A református egyházi oktatás hagyományainak vizsgálata során először azt a kérdést szükséges
tisztázni, mit értünk hagyomány alatt:
„Régebbi korokból, néha írott feljegyzésekben fennmaradt v. íratlanul, többnyire
nemzedékről nemzedékre szálló és vmely közösségben továbbra is érvényesülő szokás,
erkölcs, ízlés, felfogás…. Olyan szellemi alkotások összessége, amelyeket vmely
közösség a maga termékeiként ismer, őriz és ad tovább későbbi nemzedékeknek.” [22]
vagy esetleg latin eredetijére gondolunk, a tradícióra6?
A magyar néprajz tudományterületén elsőként Viski Károly A magyarság néprajza c. könyvében
különíti el a tárgyi és a szellemi kultúra emlékeit, jelenségeit. A tárgyi részt hagyatékként, a
szellemi részt hagyományként definiálta: „a szellemi része azokkal a képződményekkel
foglalkozik, amelyek a közösség lelkében, a néplélekben keletkeztek, benne élnek, s
hagyományként szállnak nemzedékről nemzedékre.” [28] Ebben az értelmezésben a hagyomány
a kulturális jelenségek szellemi része tehát. A tárgyi örökség az anyagi, megfogható hagyaték.
Györffy István is ezen gondolatmenet mentén bontja meg a néprajz két nagy területét: a szellemi
javak – például a szájhagyományozás és az ősiség –, valamint az örökség (a megörökölt anyagi
javak). Megkülönbözteti az úri középosztály hagyományait a parasztság néphagyományától, „a
néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, a nemzetközi műveltség tesz bennünket
európaivá.” [8:9]
Voigt Vilmos nézete szerint a magyar „hagyomány-felfogás” mai napig megegyezik a Kölcsey
Ferenc által (Nemzeti hagyományok 1826) megfogalmazottakkal, miszerint „a magyar
»néphagyományok« egyszersmind az egész »magyar nemzet« hagyományai is.” [32:10.]
Magam részéről több fogalmat is elfogadhatónak érzek egymás mellett. Egyet értek Voigt
Vilmossal abban, hogy valóban még ma is néphagyományokban és nemzeti hagyományokban
gondolkodunk. Számomra teljesen logikus Visky Károly felosztása, többségében én is a
szellemi örökséget vizsgálom a református oktatásban, de néhány tárgyi hagyományt is
bevonok, hiszen a diáklapok, évkönyvek, egyenruhák léte és fenntartása a hagyomány részét
képezik. Mindemellett Hoppál Mihály üzenetét tartom a legfontosabbnak továbbadni:
„Tartsátok meg a hagyományaitokat!” [22]
3. Az oktatás a református hagyomány része
3.1 Az egyházi oktatás kezdetei, a hagyományok kialakulása
Bármelyik fogalmat értjük is hagyomány alatt, az elmondható, hogy az egyházak történetében
az oktatásnak hagyománya van. Köztudomású, hogy először egyházak alapítottak iskolákat
Magyarországon7. Évszázadokon keresztül a felekezeti oktatás volt az egyedüli választási
3

Alapja: 1991. évi XXXII. törvény a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2.§ (2) „Óvodát, iskolát, kollégiumot…egyházi jogi személy…
alapíthat és tarthat fenn.”
5
Az 1990. évi IV. számú törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról "Az egyházi jogi személy elláthat minden
olyan nevelési-oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységet, amelyet törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam vagy állami szerv (intézmény) számára. E
tevékenységi körben az egyházi jogi személy intézményt létesíthet és tarthat fenn." 17. § (1)
6
Traditio latin szó, jelentése: átadás, hagyomány; szokásokon alapuló örökség.
7
Pannonhalmi kolostorban 996-tól kezdődött az oktatás
4
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lehetőség. A középkorban egyházi iskolákban folyt az oktatás kolostorokban,
székesegyházakban, káptalani iskolákban8. Ekkoriban (X–XIII. sz.) többségében a papok, a
szerzetesek az írástudók. Ekkor még nem létezett a református egyház, épp ezért az oktatás
kezdeteinek, vallással való kapcsolatának vizsgálatakor figyelembe kell venni a többi
felekezetet is (hazánkban elsősorban a katolikus egyházat, mint a legjelentősebbet), párhuzamot
szükséges vonni.
A papi hivatás feladatai közé tartozott a tanítás is. Mindaddig, amíg nem volt kötelező egységes
közoktatás, a szerencsés hívek keresztény oktatása a templomban zajlott. A XII. század elején
az első esztergomi zsinat kimondta, hogy oktatni kell a népet:
„A vasárnap megüléséről Szent István (1.9.) és Szent László (1.11.) is ismételten
intézkedtek. A zsinat is foglalkozik vele s az egyháziaknak előírja, hogy a nagyobb
egyházakban az evangéliumra, a szent leczkére és a hitvallásra, míg a kisebbekben a
hitvallásra és az Ür imádságára oktassák a népet. A külföldi törvényekben hasonló
rendelkezést találunk, bár nem tesznek különbséget nagyobb és kisebb egyházak között.”
[30:97.]
Az 1279-es budai zsinat már részletesen rendelkezik a templomi hitoktatásról. A középkor
végén (a XIII. sz végétől) már megjelenik a Biblia pauperum (szegények bibliája, festett biblia),
a kor legnépszerűbb könyvei közé tartozott. Jellegzetessége volt, hogy miniatúrákkal volt
díszítve, fametszetek voltak benne, így előállítása gyors volt és olcsó. Elsősorban német
nyelvterületen terjedt el. Mivel a szöveg elenyésző volt a képekkel szemben, könnyebb volt
megismertetni az egyházi rend alsóbb rétegeivel, a nemesekkel vagy a parasztokkal a bibliai
történeteket. Sokak szerint a középkori templomok freskóciklusai is tanítási célt szolgálták.
Sokáig azt vallották, hogy a gyermekek kezdeti oktatása a keresztszülők feladata (1566.
nagyszombati zsinat). [2:28.]
A nép oktatása, a keresztény oktatás később is jelen van, például a pásztorokat karácsony
tájékán, az öregeket évente egyszer berendelte a pap hitoktatásra. Az ünnepek megünneplése is
része volt a kötelezően elvártaknak. Már István király előírta a vasárnap megünneplését, a
munka szünetét és a templomba menetelt. [30:65.] Gyakran készültek rigmusok a hitélet
tanulnivalóhoz, melyek fennmaradtak nép rigmusként, népénekként, kukoricafosztáson, sőt
még mulatságokon is előkerültek.
„Egy az óra egy az Isten az égben, Ki lakozik fenn a magas egekben, Egekben,
mennyekben, Lakozzék mi szívünkben.
Két órakor hiszünk hit, reménységben, Bűnös lelkünk és a gyarló testünkben, Örüljünk,
örvendjünk, Testünknek ne kedvezzünk.
Három óra éppen annak jele, Hogy egy Isten vagyon három személybe, Atya, Fiú,
Szentlélek, Téged Isten szeretlek…” [2:28–29]
A mulatságokba kevert hitbéli rigmusok régi pogány táncünnepekre emlékeztetnek. Nem
véletlen, hogy bizonyos vallásos ünnepekkor (böjti időszakban pl.) tiltott volt a tánc. Épp ezért
érdekes, hogy fennmaradt temetői halottastánc szokása [27:93.]. A református kollégiumokban
eleinte annyira tiltott volt a tánc, hogy kicsapták érte a diákot, főleg, ha az „fajtalan”
összekapaszkodós tánc volt. [15:79–81.]
„A magyarországi református egyház különbséget tett a „fajtalan” táncstílus és az
Istennek tetsző táncolási mód között, utóbbi létjogosultságát pedig még bibliai
hivatkozásokkal is alátámasztotta. [26:169–260.] A jelenség természetesen teológiailag
is magyarázható, hiszen meglehetősen nehéz lett volna betiltani magát a táncolást,
amikor a Bibliában nem elítélő módon esik szó róla...” [15:80–81.]

8

Káptalan által fenntartott iskola, Káptalan: a székesegyházak és nagyobb templomok klérusából a 11–12. sz.
fordulóján kifejlődött zárt testület. Tagjai a kanonokok. Magyar Katolikus Lexikon.
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A török megszállás idején a magyar egyháznak nem volt elég papja, ezért a protestantizmus
hatására kialakult a licenciátusok (deákok, félpapok) intézménye.
„Feladatuk volt a keresztelés, esketés, egyházkelő (benedictio vei introductio novae
nuptae seu sponsae), avatás (benedictio mulieris post partum), hitoktatás,az előírt
imádságok előimádkozása templomban, az ünnepek, böjtök kihirdetése, vasárnapi
oktatás (evangélium, szentlecke, postilla felolvasása, nyomtatott és egyházilag
jóváhagyott beszédgyűjteményekből való prédikálás). Ájtatosságok tartása főképpen
adventi és nagyböjti időszakban. Körmenetek vezetése, temetés, halotti beszéddel. A
hívek közösségének lelki vezetése: nyilvános bűnösök megjavítása, buzdítás húsvétkor a
szentségek vételére, a templom gondozása. (Juhász K. 1921.) Ez az intézmény, minthogy
hosszú évszázadokon keresztül virágzott, nem tűnt el hatástalanul. A kántorok, később
az énekes-emberek, laikus búcsúvezetők, templomi előimádkozók a hagyományok
erejénél fogva e licenciátusok utódainak tekinthetők.” [2:9.]
Fontos megjegyezni még a bibliafordítások óriási hatását. Már nem csak a latinul tudók számára
volt elérhető a biblia, hanem szélesebb tömegek számára is, ha már tudtak olvasni. Először csak
kisebb fordítások jelentek meg, zsoltárok, himnuszok, bibliai történetek, töredékek. Ilyenek
voltak a huszita bibliakánt ismert töredékek (Bécsi-kódex 1466, Müncheni-kódex-1466 a
Miatyánk legrégibb ismert magyar szövegével9, Apor-kódex XV. sz. 2. fele), a középkor végén
megjelent katolikus fordítások (pl. Festetics-kódex 1493, Példák könyve 1513 körül,
Érsekújvári-kódex 1529–31).
Az 1500-as években megjelentek az első magyar nyomtatott protestáns bibliafordítás-részletek
(Komjáti Benedek Az Szent Pál levelei 1533; Pesti Gábor: Új Testamentum (részlet) 1536;
Sylvester János: Új Testamentum 1541; Heltai Gáspár: Biblia (nem teljes) 1551–55; Méliusz
Péter: Ésaiás és az Újszövetség 1567). Az első teljes magyar bibliafordítást Károlyi Gáspár
gönci prédikátor készítette (Vizsolyi Biblia), 1590-ben nyomtatásra került a vizsolyi
nyomdában, bár ekkor már rendelet volt életben a protestáns nyomdák elkobzásáról. [5]
Az egyházak történelmi jogot formálnak az oktatásban való részvételre. Ez a jog azonban
bizonyos korokban megkérdőjeleződött. „Egészen 1948-as államosításig a történelmi egyházak
működtették az iskolák 60 százalékát.” [3] Az összes egyházi oktatási intézmény 30%-a
református volt, és ez az arány hasonló ma is. Mindezek alapján az oktatás a református
hagyomány része.
3.2

A református egyházi oktatás hagyományainak megjelenése az elvárásokban

„Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és erkölcsi tanítást csupán a bolondok
vetik meg.” (Péld 1:7)
A jelenkorban kialakult helyzet megértéséhez szükséges visszatekintenünk a korábbi
időszakokra. A felekezeti oktatás, és ezen belül a református oktatás születése Magyarországon
köthető a Tordai 1568-as országgyűléshez, mikor is kihirdették – Európában elsőként – a
vallásszabadságot, amely biztosította a recepta religio-k (bevett vallások), a katolikus, a
lutheránus, a református és az unitárius vallások szabad gyakorlását és terjesztését. (Ezt
megelőzve 1557-ben a tordai országgyűlés már kimondta a vallásszabadságot, de ekkor még
csak a lutheránus vallást legalizálva: „mindenki olyan hitben éljen, amilyenben akar, ha ezt a
más vallásúak háborgatása nélkül teszi”10.) Évszázados gyakorlata van a református
oktatásnak, hazánkban 1538-ban alapították az akkor még protestáns Debreceni Kollégiumot,
Sárospatakon a protestáns oktatás kezdetei az 1531-es évre tehetőek.
9

Müncheni-kódex (München, Udvari Könyvtár) - Másolója, Németi György, 1466 A négy evangéliumot
tartalmazza, benne a Miatyánk legrégibb magyar szövegével. www.biblia.hu/bevez/magyar.htm Magyar
bibliafordítások 2019.03.29.
10
1557. június 1. tordai országgyűlés jegyzőkönyvéből
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A II. Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté, valamint a magyar kálvinizmus elvei szerint
szükséges folytatni az oktatást. A Második Helvét Hitvallás11 már 1562-ben rendelkezik a
vallástanításról, a gyermekek oktatásáról. Eszerint:
„Miután pedig az evangéliumi és apostoli iratokból kitűnik, hogy Isten nem kevésbé
törődik újszövetségi népe ifjaival, mert világosan tanúsítja és kijelenti: Engedjétek
hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Istennek országa (Mk 10,14), nagyon jól
teszik az egyházak lelkészei, ha már korán elkezdik és szorgalmasan tanítják a
fiatalokat, lerakva a hit alapjait és hűségesen tanítva vallásunk alapelemeit, mégpedig
úgy, hogy megmagyarázzák a Tízparancsolatot, az Apostoli Hitvallást, az Úr imádságát
és a sákramentumok értelmét, a más, ezekhez hasonló főtételekkel együtt.” [6]
A magyarországi református egyház 1995. évi I. köznevelési törvénye egyértelműen
megfogalmazza elvárásait oktatási, nevelési intézményei felé. Ezen elvárások között ott
található a hagyományok megtartása, a hitre nevelés egyaránt. A téma szükségessé teszi a
törvény bevezetésének idézését, mivel az intézmények működése, hagyományainak alakulása
egyenes összefüggést mutat az itt megfogalmazott célokkal.
„A református köznevelési intézményekben a nevelés és az oktatás figyelemmel az
állami (önkormányzati) intézmények követelményeire, továbbá a Kárpát-medencei
magyar református oktatási intézmények autonóm életéből és hagyományaiból
következő művelődési anyagra
Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése,
valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott
hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.
A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A
kereszteléskor tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges
helyszíne a református köznevelési intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek
fogadja el.
A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református
köznevelési intézmények célja és feladata, hogy
● tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek
tisztelőivé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá
formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit
befogadni, gyarapítani, közvetíteni és továbbadni;
● református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá,
● nem református tanulóit vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett saját
felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.”
A református egyház Krisztus „parancsának engedelmeskedve, az évszázados gyakorlat
folytatásaként” tart fenn köznevelési intézményeket. Tehát a vallás alapjaiban, a Bibliában
keresendő az oktatás hagyományának megfogalmazása, a Jézus által elmondottakig vezethető
vissza az oktatás szükségessége, az ahhoz való jog. A református oktatási törvény további
lényeges gondolata, miszerint a Kárpát-medencei magyar református oktatási intézményekről
beszél. Nem csak a magyarországi, de a Kárpát-medence összes intézménye számára van
lehetőség versenyre jelentkezni, pályázni, református találkozókon részt venni. Nagyon erős
összetartás jellemzi az intézményeket, és itt látjuk ennek törvényi alapját is a hitbéli alap
mellett.
11

A Második Helvét Hitvallás – a Heidelbergi Kátéval együtt – a Magyar Református Egyház minden
gyülekezetében elfogadott hitvallási irat, amely a Szentírás alapján álló református keresztyén hitünknek szabatos,
pontos kifejezése. A Hitvallást Bullinger Henrik írta 1562-ben, és mint a svájci protestáns városok és kantonok
közös hitvallását tette közzé 1566-ban. A magyar református lelkipásztorok az 1567. évi debreceni zsinaton
sajátjukként elfogadták. Magyar nyelvű fordítása (Szenczi Csene Péter) 1616-ban jelent meg. Mai magyar nyelvű
fordítását Buzogány Dezső készítette, a Magyar Református Egyház 2017. június 24-i ünnepi zsinati ülésén
fogadta el. https://reformatus.hu/egyhazunk/mutat/6218/ 2019.03.07.
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A törvény megfogalmazza (MRE 1995. évi I. köznevelési törvénye), hogy a nevelés alapvető
színtere a család, de a református hitre nevelés megvalósulásának egyik lehetséges színtere a
református köznevelési intézmény. A törvény pontosan leírja (a fenti idézetben pontosan
olvasható) a köznevelési intézmények célját és feladatát: művelt, jellemes keresztyén
embereket nevelni, jó hazafikat, akik a hitben élnek. Napjainkban az intézmények 12%-a
tartozik egyházi fennhatóság alá (Oktatási Hivatal 2016/17-es adatok alapján), és ez a szám
folyamatosan növekszik. Többfelé jelennek meg tanulmányok arról, hogy ez jó-e? Miért látják
ezt problémának, ha korábban, az 1900-as évek elején 60% körüli volt ez az arány? A
szocializmus időszakában összesen 10 egyházi oktatási intézmény maradhatott fenn. A
rendszerváltás után még 2002-ben is csak az összes intézmény 4%-a volt egyházi fenntartású.
4. „Világító lámpásként12”. Hagyományőrzés, menedék a 1948-1993 közötti időszakban
Az egyházi oktatás történetében jelentős dátum június 16., mivel
„1948. június 16-án került sor az egyházi iskolák államosítására: az 1948. évi XXXIII.
tv. rendelkezett »a nem állami iskolák fenntartásáról, az állam által való átvételéről, az
azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vételéről és személyzetének állami
szolgálatba való átvételéről«. Ennek alapján a helyi állami tanügyi szervek mindenütt –
ellenszolgáltatás nélkül – állami tulajdonba vették a korábban nem állami iskolákat.
…Megkezdődött a szocialista iskolarendszer kiépítése.” [16]
A református egyház oktatási intézményeit is sorra bezárták, állami tulajdonba vették. Az 1024
elemi iskolából, 4 tanítóképző-intézetéből, 19 fiú és 5 leánygimnáziumából (mindegyik
internátussal), 3 gazdasági szakközépiskolájából, 1 felsőkereskedelmi szakiskolájából, 1
jogakadémiájából, 4 teológiai (lelkészképző) főiskolájából csak 4 lelkészképző intézete maradt
és négy, illetve hat középiskolát tarthatott meg (tagintézménnyel). [24] 1951-ben a pápai és a
sárospataki teológiai akadémiát is fel kellett számolni. 1952-re pedig már csak a Debreceni
Református Kollégium maradt, az is csak (75% református, 25 % evangélikus) lelkészképzésre.
Hogyan lehetett megmaradni ilyen helyzetben, református értékeket szem előtt tartva működni,
hitet erősíteni, bízni?
A reformátusság hagyományainak megőrzése volt a cél, a tudás továbbadása „világító
lámpásként”. Hiszen a hagyományok továbbvitele akkor a legfontosabb, amikor érezhető annak
a veszélye, hogy elveszhet az évszázadok óta fennálló rend a rendszer süllyesztőjében. S hogy
a célok között szerepelt a korban ezen értékek elsüllyesztése, nem kérdés. Mert mi magyarázná
egyébként az egyházi iskolák felszámolását, a fennmaradt egyházi gimnáziumokból
felvételizők negatív megkülönböztetését, s az utánpótlás-nevelés akadályozását azzal, hogy az
oktatás alacsonyabb szintjein nem hagytak intézményt?
„A Református Gimnázium, mint az ország egyetlen református középiskolája első
sorban gondoskodik a teológiai hallgatók utánpótlásáról, de annak a református
értelmiségnek a neveléséről is, amely zsinatpresbiteri rendszerünkben az egyház
vezetésében a kettős elnökség útján minden szinten jelen van. A gimnáziumi oktatás és
nevelés arra törekszik ezen felül, hogy református hitükhöz és hazájukhoz hű, kiválóan
képzett fiatalokat bocsásson ki a Kollégiumból, akik képviselői lesznek annak a
református puritán kegyességnek és életeszménynek, valamint azoknak a haladó
hagyományoknak, gazdag szellemi tradíciónak, amelyet századokon át a Debreceni
Református Kollégium képviselt.” [4: 328.]

12

ld. "Egész Magyarországnak és Erdélységnek... világosító lámpása". Kálvintól idézi Győri L. János, aki Genfre
írta anno (9)
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A Debreceni Református Gimnázium egyedüliként rendkívül összetett, pótolhatatlan
tevékenységet folytatott. Arról, hogy hogyan merítettek erőt ehhez, Győri L. János13 könyveiből
olvashatunk, aki nagy ismerője a Kollégium történetének. Tőle tudjuk azt is, hogy nehézkes a
kor dokumentumainak vizsgálata, hiszen nem csak a cenzúra, de az öncenzúra is létezett.
Bármit nem lehetett leírni. Az elhallgattatás eszközei közé tartozott a rendszeres tájékoztató
anyagok csökkentése, beszüntetése is. Így a II. világháború után megszűnt az addig a kívülállók
számára is ismertetőként szolgáló Értesítő (1854–1949.), amely Évkönyvként 1982-ben
indulhatott újra. A rendszerváltás változásainak köszönhetően 1993-ban a közoktatásról szóló
LXXVIII. törvény lehetővé tette az egyházak számára ismét az iskolaalapítást és
iskolafenntartást, mindemellett hatályon kívül helyezték az egyházak működését korlátozó
jogszabályokat és intézkedéseket is.
5. A református oktatás hagyományelemei
A szocialista rendszerben kemény felügyelet alatt volt az oktatás (Ld. 17: Kultúrpolitika és
közoktatásügy 1945–1989 között), az egyházi különösen. A hagyományok tekintetében oly
fontos alulról szerveződő körök, kiadványok, események vagy tiltólistára kerültek, vagy
felülről szervezték őket továbbiakban. Ebben az érában különösen a központosítás került
előtérbe. Márpedig a hagyományok a néptől indulnak, és nem felülről szervezettek. 40 év alatt
a református hagyományok többségét elfojtották, elhaltak. Ezek újraélesztése nem egyszerű
folyamat, és nem megy rövid idő alatt. Több olyan hagyomány volt a református
intézményekben, melyek nem maradtak fenn (pl. szupplikáció), némelyek átalakulnak (pl.
diáklapok helyett blogok), de jönnek létre újak is a hagyományozódás elvéből következően.
Fontos sorra venni a református oktatás ismert hagyományelemeit:
● hittan, egyházi ének oktatása,
● reggeli áhítatok,
● szigorú erkölcsi nevelés,
● közös istentiszteletek ünnepeken,
● jellegzetes öltözék, egyenruha,
● az iskolai ünnepek sajátosságai (ballagás, szalagtűző, szerenád),
● az egyedi elnevezések (általában latin),
● a kórus (kántus),
● a sedes (az iskolaszék),
● az önképző-körök,
● a köszönési módok,
● a cserkészet,
● a diákok lapjai (pl. Értesítő, évkönyvek),
● a különböző versenyek,
● szociális érzékenység.
A felsoroltak mind a hagyományokat éltetik, továbbadják, folytonosságra ösztönzik. A kutatási
módszerem legfontosabb pontjai a kérdőív, az interjú-módszer és a forráselemzés. A református
oktatási intézményekben ettől eltérő egyéb hagyományok is lehetnek természetesen, ezeket
célunk összegyűjteni. Kutatásom másik fontos célja, hogy a különböző intézmények
hagyományait összegyűjtsem, összehasonlítsam, feltárjam.
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Magyar–német szakos tanár, irodalomtörténész, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és
Diákotthona tanára; A Református Művelődés- és iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatója.
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6.
Egy kutatás eredményei: Hagyományok vizsgálata az egyházi oktatásban,
kiemelten a református oktatásra vonatkozóan
2016 második felében kérdőíves vizsgálat került lebonyolításra 170 református intézmény
vezetőjének célzott elérésével. 103 fő adott választ, ami rendkívül jó. Az elérési út emailes
megkeresés volt, a válaszadás Google-kérdőíven keresztül történt. A kérdések a református
oktatás hagyományaira vonatkoztak. A megkeresett intézmények óvodák, általános iskolák,
középiskolák (gimnázium, szakiskola, szakközépiskola, speciális szakiskola), többcélú
intézmények, művészeti iskolák és kollégiumok.
Kontrollvizsgálat készült más felekezeti intézmények megkérdezésével 2016 decemberében
117 válaszadó részvételével, ismételten célzott megkeresés alapján. A kontrollvizsgálatnál a
válaszadók összetétele felekezeti szempontból nagy szórást mutatott, de legnagyobb
létszámban a római katolikus intézmények válaszoltak.
Az intézmények hagyományaira vonatkoztak a kérdések, élnek-e, milyen módon, több kérdés
interjú mélységig kérte a válaszok kifejtését. A bejövő adatok alapján megállapítható, hogy a
hipotézisben felállított hagyományelemek nagyobbrészt megjelennek az intézményekben,
fenntartásukra van igény és szándék. Néhány hagyomány már csak a régebbi és archaikus
hagyományokkal rendelkező intézményekben figyelhető meg (pl. önképző körök, saját
ösztöndíjak, cserkészet). Mindemellett megjelentek új hagyományok a XXI. századi igények
szerint (pl. a diáklapok helyét átveszik a blogok, honlapok, Facebook-oldalak).
Egyértelműen kimutatható volt, hogy legalább 10 év kell egy intézménynek, hogy kiépüljenek
hagyományai, és az is hogy a nagy múltú intézmények több hagyományt ápolnak, és erősebben
ragaszkodnak ősi tradícióikhoz. Egyes hagyományelemek (pl. egyenruha) az idők folyamán
átalakulnak, modernebbé válnak (egyenruha helyett címeres nyakkendő, sál, esetleg Bocskaimellény, vagy kabát), mások megszűnnek, vagy mindennapiból ünnepivé módosulnak. A
református intézmények 91%-ában használják az Áldás! Békesség! köszönési módot, míg a
többi felekezet esetében ez korántsem volt ilyen egységes. A római katolikusok 75%-a használt
egységes köszönést, mely vagy a „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”, illetve kiegészítve a
válasszal: „Mindörökké Ámen!”, vagy ennek latin megfelelője („Laudetur Jesus Christus! In
aeternum, Amen.”) A görög katolikusok szintén ezt a köszönési módot használják. A baptista
intézmények 90%-a nem használ egységes köszönést. A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők
Közösségének iskolájában a „Hare Krisna!”, szintén vallási köszönést alkalmazzák.
Megállapítható, hogy az intézmények vallási köszönéseket alkalmaznak, ezzel erősítve a
hovatartozást. Győri L. János professzor helyesebbnek tartaná, ha a napszaknak és személynek
szóló köszönéseket is megtanulnák a tanulók, mivel így nem tudatosodnak bennük a megfelelő
köszönési módok. Elmondása alapján (2016-os interjú során) korábbi századokban még nem
volt jellemző az „Áldás, békesség!” köszönés használata a református kollégiumokban, ez
újkori hagyománynak mondható.
A református intézmények 90%-a mutatott be egy vagy több versenyt, mely intézményükben
zajlik rendszeresen. Az óvodákra nem jellemző a versenyszemlélet. Az iskolák ellenben nagy
számban soroltak fel és mutattak be ismert és helyi sajátosságokkal bíró egyedi versenyeket is.
A közoktatás ismert, elfogadott és egységes versenyei mellett hatalmas számban vannak az
iskoláknak házi versenyei, a református valláshoz kötődő és a református iskolák közötti
tantárgyi versenyei.
A római katolikus intézmények sajátos versenyeiről szintén nagy számban érkeztek be válaszok
(104 db). A válaszok feldolgozása alapján egyértelmű, hogy jelentősen kevesebb a válaszok
alapján a katolikus iskolák versenye, a speciális, felekezethez valláshoz kötődő verseny, mint a
református iskolákban.
A kérdőív alapján szélesebb képet kaphattunk az intézmények alapítványairól is. A felekezeti
oktatási intézmények már a kezdetektől alapítványi támogatásokból tudták fenntartani
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magukat. A Debreceni Református Kollégium létrejöttekor Enyingi Török Bálint földesúr
anyagi támogatása kellett az oktatás megindulásához, „Az új hitet valló főúr anyagi támogatása
párosult a reformátori eszméket hirdető prédikátor munkásságával” [4:11.]. Bethlen Gábor
1614-ben megerősítette a szepesi dézsmajogot a kollégium számára, a „tógás diákok”-ra bízza
a tokaji szőlősbirtokok egy részét. I. Rákóczi György 1636-ban alapítványt tett a második
tanszék tanárának fizetésére. [4:31.]
A XIX. és XX. századi évkönyvek és értesítők is beszámolnak az alapítványi támogatásokról
és azok felhasználásáról. 69 intézmény képviselője válaszolt igennel a kérdésre, van-e
alapítványa, ez a válaszadó intézmények 67%-a. Bővebb bemutatás 60 esetben érkezett, ezek
közül több megfelelt egy interjú során adott válasz mennyiségének. A régebben működő
intézményeknél (több mint 10 éve) szignifikánsan magasabb volt a válaszok aránya (93%
pozitív válasz), a bemutatott alapítványoké szintén (93%). Az alapítványok célja, felhasználása
nagyban hasonló a korábbi korokból ismert példákhoz. Sok esetben alapította egy
magánszemély, akinek kötődése volt az adott intézményhez. Megszabta, hogy kik és milyen
feltételekkel részesülhetnek az alapítványból. Ma az alapítványok többsége a befizetett adó 1%ból működik, valamint a szülők, a gyülekezet támogatásából.
Az alapítványok egy része ösztöndíjak finanszírozására is irányul. Korábbi századokban ez tette
ki a támogatások nagyobb részét. A Debreceni Református Kollégiumban, 1886–87-es
tanévben például 657 tanuló volt, és 49 alapítvány állt rendelkezésre, elsősorban ösztöndíjakra,
ezekből majdnem 150 diákot támogattak pénzzel (többségében a tandíj összegével, vagy
felével), és könyvjutalmakat osztottak. Mindemellett lehetőség volt a szegény tanulóknak
tandíjmentességet kapni, valamint étkezési támogatást. A többi felekezet vizsgálata során
megállapítást nyert, hogy a válaszadó intézmények 58%-a jelezte, hogy van alapítványuk, és a
90%-uk bemutatást is adott, néhol részletekbe menően. Az alapítványok céljai megegyeznek a
fenti (református) felsorolással.
A kérdőív válaszai alapján a református intézmények csupán 17%-a jelezte, hogy van
ösztöndíjuk. A fiatalabb intézmények (0–10 éve jöttek létre) közül egy sem válaszolt igennel
a kérdésre. Ez a kérdés is megerősítette azt a hipotézist, miszerint minimum 10–15 év szükséges
ahhoz, hogy kialakuljanak szokások, beépüljenek hagyományok a rendszerbe. A meglévő és
bemutatott ösztöndíjakról megtudtuk, hogy többségében jól tanuló diákokat támogatnak belőle,
vagy év végén ajándékkal, vagy félévente teljesítmény és/vagy rászorultság alapján. Van példa
a felsőoktatási tanulmányokhoz való egyszeri hozzájárulásra megfelelő eredmények esetén.
Kollégiumi étkezési díj támogatás is létezik rászorulóknak. A Debreceni Református Kollégium
erős hagyományait mutatja be az is, hogy öregdiákjai ösztöndíjat alapítottak (Tanítványok a
Diákokért Alapítvány): „célja a debreceni Református Kollégium Gimnáziumában tanuló,
olyan szegénysorú, jó tanulmányi eredményt felmutató diák anyagi támogatásának segítése,
akinek egyéb módon nem lenne lehetősége a gimnáziumban a tanulmányok folytatására.”14 A
régi hagyományok ilyen módon való felelevenítése a legszebb példája a hagyományőrzésnek.
Római katolikus intézmények közül 12 jelezte, hogy valamilyen ösztöndíjjal rendelkeznek.
Ezek egy része év végi díjazás (kiemelkedő tanulmányi, közösségi tevékenység), illetve
versenyeken elért helyezések esetén adható jutalmak. Létezik „Jó tanuló, Jó sportoló” ösztöndíj,
szociális támogatás, sikeres nyelvvizsga támogatása, itt is egy helyen az öregdiák szövetség ad
ösztöndíjat karácsonykor rászorulóknak. A többi felekezet esetében is hasonló a tendencia.
A református intézmények több mint fele (60%) mutatott be helyi szokást, hagyományt.
Egészen fiatal intézmények is nagy számban adtak választ, ők is igyekeznek hagyományokat
kialakítani. A római katolikusok egyéb felsorolt szokásai sok közös vonást mutatnak a
reformátusok által bemutatottakkal. Ezek az ünnepekhez kapcsolódó közös tevékenységek,
családi napok, egyházi rendezvények – gyülekezet és iskola, táborok. Egyedi szokások:
14
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zarándoklat; lelki napok; lelkigyakorlat tanároknak; agapé; közös hétvége: Rekollekció
(bűnbánati liturgia). Itt is megfigyelhető a vallás megjelenése az oktatásban, valamint a hozzá
kapcsolódó hitvilág, a fontos értékek átadása. A kérdéseken végighaladva egy interjú
mélységével sikerült megismerni több intézmény hagyományait, szokásait.
7. Összegzés
A magyar református oktatás vizsgálata során bizalommal állapíthatjuk meg, hogy növekedő,
erősödő, virágzó oktatási intézményeket vehettünk számba. A hosszú elhallgattatás időszaka
után, mint az elvetett mag, éledt újra a felekezeti oktatás a 90-es évektől. A több évszázados
hagyományok nem merültek feledésbe, hanem megreformálódva, alkalmazkodva a kor
igényeihez, megújulva folytatódtak az oktatás minden szintjén. A régi intézmények, épületek
újból megteltek növendékekkel, akik tovább tudják vinni a református hitet lelkészként,
hitoktatóként, vagy tanítóként, vagy családi szinten. A református oktatáshoz kapcsolódó
hagyományok egy része elveszettnek tűnik, de még korántsem mondható ki, hogy végleg,
hiszen egy jelenleg is fejlődő, éledő rendszernek vagyunk szemtanúi.
Meggyőződésem, hogy egy újraszerveződő református intézménynek legalább 10 év kell
ahhoz, hogy hagyományait fel tudja éleszteni, vagy újakat hozzon létre. Figyelembe véve, hogy
2012-t követően megnövekedett az átvett intézmények száma, még várható a hagyományok
átvétele, új szokások kialakulása. A Debreceni Református Kollégium – mely 481 éve fennáll
szünet nélkül – bizonyítja, hogy létezik megújuló hagyomány az állandóan változó
körülmények között is.
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Abstract
By defeating the communist insurrection in Malaya that occurred between 1957–60, the British
have demonstrated the effectiveness of counter-insurgency tactics and strategies. In my paper,
I’ll attempt to illustrate how the British have managed to deal with an anti-governmental
rebellion with the use of propaganda, and the media in general. I will also show the potential
efficiency of civilian-military cooperation, with which this whole strategy could be executed.
Keywords: Malaya, guerrilla warfare, counter-insurgency strategies
Addendum: this is a translated version of a previous publication.
1. Introduction: defining guerrilla warfare
The war against the communist guerrillas on the Malayan peninsula was radically different from
the one fought by British and Commonwealth forces in Africa and Europe between 1940–45. It
is necessary to explain these differences.
Guerrillas are usually irregular, self-organized troops without official state legislation or
support, thus making them weaker (on paper) than those they fight. Their goal is to defeat or
discredit foreign or local governments and/or leaderships, then take over the nation they fight
for. [1] The main trait of such warriors is to avoid direct confrontation with the usually more
powerful and well-equipped foes. To this end, they enforce secrecy and strike from hidden bases
and strongpoints, utilizing the terrain and geological features of the land to conceal themselves
and their operations. Their main resource is the local population, which they attempt to persuade
to fight for their cause, by any means necessary. Without that support, any insurrectionist
movement is most likely doomed to fail. Guerrillas mainly use tactical defensive operations,
and by utilising their advantages in intelligence and reconnaissance, they launch small-scale
tactical offensives to disrupt enemy supply lines and destroy targets of opportunity, or directly
fight small units of internal security forces. [2]
2. History of guerrilla warfare
In and of itself, guerrilla warfare is not an advancement of the modern era. Its history began
with the very first wars fought by humans and was a preferred tool for weaker armies and
nations. Large, organized armies tend to look down and frown upon those who engage in
irregular combat, and mostly refuse to fight in such ways. Of course, there are always
exceptions, such as the raiders of the 1861-65 American civil war, or the Vietcong. Even though
guerrillas might appear as an unorganized rabble, their fighting style is getting more and more
prominent, and consequentially, successful. [3]
Guerrillas use methods with which they can tip the scales in their favour and balance their own
weaknesses. Although it is true that regular armies are more powerful, but that power means
nothing if their slippery foe utilizes their most prized asset well: time. By definition, guerrillas
are not tied to any specific objective, be it a city, land border or any such location, and thus are
able to choose when and where to strike. This way they can sow confusion in the enemy ranks,
appear to be much larger and numerous than they actually are, and even if an engagement is not
going in their favour, they can easily disengage, hide, than strike again elsewhere. This tactic
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can be kept up indefinitely if done right, and can lead to the total exhaustion of their enemies.
[4]
In essence, classic guerrilla warfare is a race against the clock, buying time and mounting
pressure onto the enemy until it cannot fight back effectively anymore. The communist rebels
in Malaya have turned to the teachings of Mao Zedong:
1. Strategic defence
2. Strategic equilibrium
3. Strategic counterattack
Because of their lack of supplies and resources, guerrillas in the first and second phase cannot
engage in conventional warfare, which is why they aim to exhaust, rather than destroy the
enemy. [5] They constantly launch small raids and other tactical attacks in order to keep the
enemy on the move and provide a permanent threat to keep regular troops at full readiness.
This, as I have stated, can be prolonged as much as needed, for it requires only a handful of
soldiers and limited supplies, while the enemy is basically unable to determine the exact
strength and status of their elusive opponent. This can (and often have) lead to regular armies
lashing out with overwhelming strength to deal with a threat that doesn’t even exist the way
they assume it to be. If the movement reaches the third and final phase, they have amassed
enough strength and support to strike back conventionally, effectively engaging in open warfare
in equal terms. [6] The guerrillas discussed here fought for political legitimacy and to achieve
the independence of Malaya from British rule. [7]
Another short addendum regarding civilians in such conflicts: as always, they are the most
vulnerable in these situations. This is especially the case during insurrections, as there is no
clearly defined enemy for local and foreign armies to battle, and guerrillas tend to blend into
the public, making identification of friend and foe even more difficult. [8] Thus, civilians face
two threats at once: the guerrillas themselves who resort to anything to achieve their cause
(kidnapping, extortion, murder, pillage), and from their own government, who expect them to
help in any way they can, and keeps them under constant surveillance and police checks. There
is also the problem of being accused of aiding the rebels, which could lead to dire consequences.
This way, those battling guerrillas not only fight armed men, but unarmed non-combatants who
(either willingly or against their will) support them. [9]
3. The outbreak of hostilities
The first open communist action took place on 16th June 1948, in Perak county, where plantation
owners were assassinated by Chinese workers. This was a response to the constitutions of 1946
and 1948, where the British have declared that every ethnic minority in Malaya is to receive
full citizenship. This angered the native Malays who believed their secure economic superiority
will suffer greatly. As attacks against British and Malay officials increased in number, the
Malayan Emergency was declared. [10]
We don’t have the exact numbers of resistance members, which isn’t surprising in situations
like this. Officially, the local authorities have estimated the number of active (as in armed)
rebels between 8000 and 15000. The problem was furthered by the Min Yuen (Masses
Movement). This organisation, made up of mostly Chinese of poor social standing, was
responsible for the supplying of the guerrillas, and was not part of the armed forces. They were
also located on every level of civil society, providing valuable intel and information to the
communists. Due to an effective chain of command, they became a real asset to the insurgents.
Their numbers are said to be around 30000 or even 150000. [11]
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The other source of support was the local population, even the jungle-dwelling native tribes.
They provided money, food, material supplies and contacts with “go-between” men, a sort of
smuggler who is capable of acquiring hard to find items and supplies for the rebels to use. [12]
(https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205212430) By using the basic principles set
by Lenin before the Russian revolution of 1917, they believed they can do as the Bolsheviks
did: use a small, well-equipped organisation to behead and take over an entire nation. [13] Most
of them were members of the MPAJA (Malayan People’s Anti-Japanese Army, an
insurrectionist group fighting against Imperial Japanese troops occupying Malaya in 1942–45),
which was renamed to MPABA (Malayan People’s Anti-British Army). This means that the
guerrillas had a core of battle-hardened men who were at home moving and fighting in the
jungles of the peninsula. They were organized into 8 regiments which operated all around the
country, dispersing into smaller groups to enact the usual “everywhere at once” policy to keep
the British occupied. Their end goal was to liberate Malaya from British rule, and to restore the
dominance of the Malay over the Chinese. By the fateful morning of 16th June 1948, they were
ready for war. [14]
4. Organised Chaos
In the beginning, without a clear objective and a borderline non-functional local government,
the British were facing serious challenges. The troops they had there were not trained to fight
in the lush rainforests and marshes of Malaya, especially against a foe who can move about
freely and enjoys tremendous support from the rural settlements. Those attacked by the rebels
felt cheated and abandoned, as neither the army, nor the politicians could offer much protection
against the unseen enemy. To offset this, most of the regular army was recalled to defend
valuable installations (such as mines, power plants, plantations and the bigger cities of the
coast), which left rural regions completely at the mercy of the communist insurgents. Because
of the lacklustre British resistance, the rebels were emboldened to launch a major offensive
against the city of Kajang just one month after the outbreak of the Emergency, but this resulted
in failure. Smaller operations however continued to be carried out. [15]
During this time, the British were still convinced that they possess the strength to quickly put
an end to the rebellion. Underestimating the real threat the communists posed, they launched
an offensive with the aim of flushing the guerrillas out of hiding and into the open, where they
could be crushed. Battalion-sized units were sent to the coastal areas and into the jungles, but
the ponderous British infantry was no challenge to the rebels, who simply avoided them and
attacked targets behind the British line of advance. They knew full well that their enemy would
be unable to react fast enough. [16] Despite these hardships, the British did manage to clear out
some resistance strongpoints, and hope lived on that the communist menace will be dealt with
shortly. The guerrillas were already starting to fracture, as infighting began about how to
proceed within their leadership, leading to a general decline on the organizational level. The
British have also redeployed forces from Burma and India to Malaya, and this led to the
destruction of around a dozen guerrilla bases in September 1948, and the death of Lau Yew, one
of the most prominent communist leaders, whose place was taken by Chen Peng. [17]
Although the British could claim some success, the movement fought on. After a short
campaign of terror against Malay and European industrial and plantation workers and officials,
at the end of 1948, they retreated to the jungle to avoid the counter-attack of enemy units and
to resupply. They have re-emerged near the end of 1949 and began to use much more refined
tactics. Small operations with few, but very well armed guerrillas have begun, first in Perak
county, then all throughout the peninsula, again with the goal of destabilizing the economy of
Malaya. In 1950, attacks have increased by 80%, moreover, they felt strong enough to directly
assault police and military convoys, which has led to mounting British and Malay casualties.
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The government was still unable to find a solution, and the army was now convinced that they
must turn the rebels’ own weapon against them: force them into the jungles and keep enough
troops in Malaya to ensure they can never strike important targets again. The rainforest burned
as napalm and chemical weapons were unleashed to force the rebels to abandon their positions,
earning the British the ire of the locals. [18] This was, once again, a botched attempt to stop the
guerrillas. Using these small and well-coordinated teams and attack groups, they forced the
British into defence once more. There was, it seemed to the British, nothing to do, as the
communist had planned for everything. [19]
Change came in the form of a revolutionary idea, however. Even though the guerrillas were
unable to mount large attacks against the cities they coveted, the British could not break the
stalemate, until Sir Henry Gurney [20], the de facto governor of Malaya, created the position
of Director of Operations. Sir Harold Briggs, the then retired general of the Asian frontier, was
selected to take this place. He had great experience dealing with the difficult terrain places like
Malaya offered, and created a plan to ensure complete British victory. This became known as
the Briggs-plan and is a textbook example on civilian-military cooperation, and its uses against
an anti-government insurrection.
5. 1950 – the year the red sun began to set
The Briggs-plan was initiated in the spring of 1950 [21]. Its main focus was to separate
guerrillas from their civilian supporters, and instead of direct combat, dislodge them from their
societal bases of power. To ensure the rebel supply lines are cut, the British decided to include
the very jungle that provided cover for the guerrillas and use it against them. They have
identified the three main sources of insurrectionist supplies [22]:
-

Areas of the rainforest cleared for agriculture.
The native tribes who offered food and shelter to the rebels and provided them with
intelligence about their diplomatic talks with the British.
Homeless people and illegal migrants (mostly Chinese) who used their connections
with the black market to smuggle supplies to the communists, and were recruited in
large numbers by them either as soldiers, or informants.

The most well-known part of the plan, however, is its solution to homelessness and squalor in
Malaya. The government relocated more than half a million people, by force, if necessary, to
so-called New Villages. With this they had hoped to solve this problem once and for all, but it
has served another purpose. Being kept in one place, under constant watch by guards, the poor
had little to no chance to join the rebels, or to link up with them if they were already members.
These New Villages were literally new. Built from the ground up by civilian and military
engineers, by the end of the project in 1952, dozens of them were founded across Malaya. Some
could consider them concentration camps, but that’s a wrong assumption. These settlements
were surrounded by barbed wire, walls, guard towers and spotlights, sure, but they were there
to keep the people safe from communist raids. Also, they were equipped with hospitals, schools,
general stores, their own emergency and public service facilities. They provided decent shelter
and jobs for those sent there, and soon, the people began to appreciate the tremendous effort.
Many consider this to be one of the most successful foreign policies in Southeast Asia. [23]
As stated before, the British had numerical superiority, but the men were not trained for the type
of terrain they were fighting on. Indian and Burmese troops helped somewhat, but the real
breakthrough came with the newly re-established SAS (Special Air Service). Disbanded after
the end of World War 2, the unit was reformed in 1950 and made into a special operations and
recon unit. Sir Robert Grainger Ker Thompson, former liaison officer of the Chindit units
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fighting in Burma against the Japanese, was a key person in this procedure, lending his vast
experience of jungle warfare to train the new SpecOps soldiers. [24]
In December 1951, Briggs had to retire due to his age and health problems, and died shortly
thereafter. His replacement, general Sir Gerald Templer was personally asked by Sir Winston
Churchill to deal with the insurgency. He is considered to be the man who brought the rebellion
to its knees, due to fully realizing and improving the Briggs-plan. His “Winning the hearts and
minds” strategy was built around aiding the locals in any way possible: for example, he had his
troops deliver food and medical supplies to outlying settlements raided by the guerrillas. [25]
British and Commonwealth patrols, made up of mechanized units with light armour and heavy
air support from the Royal Air Force started to foray ever deeper into the rainforest, forcing the
rebels to relocate too often to build up larger bases of operation, and pushing them back.
Another important difference was that while the British offered amnesty and even reintegration
into society to rebels who surrendered. The communists however, offered no such mercy, and
took no prisoners. Renaming themselves the MRLA (Malay Race Liberation Army), they
showed the true extent of their desperation. [26] Under Templer’s leadership, almost two thirds
of the movement was killed or captured. Military and civilian casualties were now less than 40
on a monthly basis, instead of around 200. Most historians consider this to be simply Templer’s
successful management of the situation. Some say however that without Briggs and his ideas
and reforms, he would have failed. [27]
6. Details of the Briggs-plan
At its core, the Briggs-plan was a series of systematic operations, its main goals were to
undermine insurrectionist forces, disenfranchise them in the eyes of the public, and to protect
the civilians. Military and police forces were organized into small, coordinated strike teams
which cleared relatively small areas of the peninsula one by one, instead of attempting to
steamroll the enemy. At the request of Briggs, Gurney created organizing teams, made up of
both military and civilian personnel who were already fighting the insurrection in some form.
Thus, it became possible to create a more effective countering and prevention system, that could
respond rapidly to any developing situation. Intelligence gathering was also improved by
linking military and police databases together, and better, more humane interrogation
techniques were utilised on captured enemy soldiers.
The aforementioned New Villages were already sapping the guerrillas’ resources, but that was
only the beginning. At the same time, Operation STARVATION was launched to put a halt to
food- and wares smuggling, at first by ad hoc means, then completely regulated. [28] Changes
were made on the operational level as well. From July 1950, Briggs decided that he will purge
the rebels in a slow and methodical fashion, starting from Singapore (the capital) to the border
of Thailand where they have set up a blockade to prevent the escaping of guerrillas and their
sympathisers. This also meant that yet another communist supply line was cut off, as many
Thais have supported the rebellion. [29] In effect, this strategy meant that the country was
effectively divided into “priority zones” and “white zones”; the former were subjected to many
interloping British attack waves, while the latter were declared “communist-free”. These safe
areas were almost immediately overturned to the Malay government to re-establish their rule,
and also to ease tensions between military commanders and politicians. [30]
7. The Endgame
Templer used all his energy to make Briggs’ plan into a reality. He was the first to unify Malayan
civilian and military leaders and organizations in order to put an end to the insurrection. He also
thought it important to obtain the support of the various ethnic groups of Malaya, attempting to
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unify and stabilize society as a whole. This also coincided with the secret objective of the
British: they would formally declare Malayan independence, in exchange for continued
economic partnership. [31] Templer’s plans hit a road bump however: Johore. This region deep
within the peninsula’s mountainous jungles was one of the last major rebel bases, and it was
defended so heavily and fiercely that it took almost six years to completely pacify it. This also
led to another tactic, namely, every “priority zone” was cut in half, and with pincer manoeuvres
from north and south, British forces crushed anyone who resisted them. Such actions bore fruit
soon: Malacca became the first “white zone” in 1953, followed by four more towards then end
of 1955. Only two areas remained in rebel hands. Selangor was cleared in August 1957, and
with the fall of Johore in 1958, the peninsula was effectively clear of hostiles. [32]
In July 1955, the first nation-wide elections were held. The new chief minister, Tunk Abdul
Rhman (who later became prime minister) [33] immediately began peace talks with the revels,
but by December it became clear that this wasn’t working. However, Malaya did become
independent on 31st August 1957, and by that time, more than 60% of the country was firmly
back under government control. The British decision to grant Malaya its freedom was the final
nail in the coffin of the MRLA. They no longer had any legitimate reason to fight on, and the
populace had no reason to support them. Without a purpose and support, the rebels were lost.
[34] Between 1957 and 1960, British, Commonwealth and Malay forces cleared out all
remaining resistance. Rebels deserted by the hundreds, and by 1959, almost no terrorist actions
were reported. Only around 1000 MRLA members remained at large, and towards the end of
1960, even that was halved. On 31st July 1961, the Emergency was officially declared to be
over. The last few remaining guerrillas, including Chin Peng, slipped through the Thai border,
hid themselves, and bided their time to strike again, when the British were no longer around.
This marks the end of the first phase of the Malayan communist insurrection. [35]
8. Summary
This operation was the first – and so far only – counter-insurgency strategy which opted for
both a military and political solution, and worked. It became the textbook example that could
not be reproduced on such a scale, although there were attempts at replicating it (the Vietnam
war, for example). The question, what made this strategy work, requires a complex answer,
which has to account for British colonial policies, a long history of dealing with insurrectionist
movements and rebellions, as well as their entrenchment in local governments and leaderships.
Having contracts with almost every level of society in the colonies also gave them a huge
advantage when it came to information-gathering; it didn’t take much time and effort to adjust
or adapt the current system of a country or colony to what was required. This, coupled with a
successful military campaign that relied on both British and Commonwealth troops and local
forces, lead to a long, drawn-out war of attrition where the Malay rebels – who were counting
on winning a battle of attrition – lost, and were scattered. Of course, it must be mentioned that
these guerrillas didn’t receive much outside support (since the ongoing Korean War held the
world’s attention), and the Soviet Union didn’t want to push its luck any harder (Communist
China did supply the rebels with token resources and equipment, however). All in all, this
almost forgotten, yet important war deserves more recognition outside of military history, as it
teaches valuable lessons on civil-military cooperation and partnership, which will always be a
relevant topic in contemporary history.
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Eötvös Loránd Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, PhD –hallgató,
numenore@freemail.hu
Absztrakt
Az 1990-es években felgyorsult devolúció és a Skót Parlament (korlátozott jogkörrel) létrejötte
katalizálta a történeti kutatásokat az 1990-es éveinktől napjainkig, amelyek az 1707-ben
megszűnt Skót Parlamenttel foglalkoztak. A konvenciókról a historiográfiát áttekintve kevés
említést találunk. A XX. század elején két királyi történész, Robert S. Rait és Robert K. Hannay
foglalkozott tanulmányaiban és műveiben e kérdéskörrel, azonban ezt követően azonkívül,
hogy néhány történész (például Gordon Donaldson) említést tett róluk egyes összefoglaló
munkáiban nem sok utalást találunk. Az említett parlamenti kutatások előtérbe kerülésével
viszont az utóbbi évtizedekben már előkerült ez a terület (lásd: Alan R. Macdonald kutatásai),
azonban inkább csak retrospektív jelleggel és más problémakörhöz kapcsolva. A koraújkori
parlament – hasonlóan a középkori parlamenthez – több párhuzamos intézménnyel is
rendelkezett. Ezek közül a legfontosabb az ún. rendi konvenció (Convention of Estates),
amelyet egyszerűen csak a parlament „testvérintézményének” is neveznek. Az előadásban
röviden áttekintjük a koraújkori skót parlament( rendiség) főbb jellemzőit, érintjük a
konvenciók etimológiáját- esetleges mai használatukat - lásd az Egyesült Államok.
A konvenciók legfontosabb jellemzője az adók megszavazása volt, azonban inkább az ezen túli
jogkörökről beszélünk, amelyekkel a rendi konvenciók az államhatalom főbb szereplőivé
váltak: ilyenek a régensek megválasztása és felmentése, törvények elfogadása (ideiglenes
hatállyal ugyan, de ez így is jelentős hatalmi funkció) bíráskodás , személyek közötti ügyekben
döntés és egyes külpolitikai döntések.
A királyi hatalom oldaláról tekintve a rendi tanácsok és a rendi konvenciók révén a késő
középkori és koraújkori skót uralkodóknak volt egy teljes bírói, pénzügyi és törvényhozói
hatalommal bíró kevésbé reprezentatív gyűlésük. Az eltoni szóhasználattal élve (eltonian
parlance) a skót politikában létezett egy „extra” kapcsolati pont a király és alattvalói között.
A konvenciók története kronológiailag több szakaszra osztható. 1585 és 1603 között közel 50
ilyen rendi konvenció volt, míg a régensek korában jóval kevesebb. 1603 után csökkent a
konvenciók száma, amely az uralkodó Londonba költözésével, illetve a titkos tanács (privy
council) szerepének erősödésével magyarázható.
A kutatás célja, hogy bemutassa a konvenciókat, mint jelentős államhatalmi tényezőket
valamint a parlamentet helyettesítő és a királyi hatalmat kontrolláló funkcióját és új elemekkel
bővítse a skót parlament történetének meglévő jellemzőit, terminológiáját.
Kulcsszavak: Skót Királyság, rendek, parlamentek, rendi konvenciók, konvenciók
1.

Historiográfia

A rendi konvenciókról először Robert Sangster Rait, királyi történész (royal historiographer) írt
tanulmányában, majd R.K. Hannay is értekezett erről aki a rendi konvenciókat a középkori
rendi tanácsi ülésekkel (General Council) hasonlította össze. [9]; [19] Mindkét mű a XX.
század első felében született ugyan, viszont több kutatás hivatkozási alapjául szolgál
napjainkig.
A rendi konvenciókról nemigen szóltak más kutatók, azonkívül, hogy Gordon Donaldson és
nevesebb történészek összefoglaló munkáikban megemlítették ezeket, illetve egyes
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tudományos értekezésekben is említésre kerülhettek mint például Irene O’Brien disszertációja,
amelyben a szerző a konvenciók exkluzivitására hívja fel a figyelmet. 1 [4] Ezért valójában
külön tanulmány nemcsak a rendi konvenciókról, hanem általában a skót parlament történetéről
nem született, egészen 1996-ig. ekkor jelent meg John Young nevezetes műve, a polgárháborús
parlamentek elemzéséről (Young, J: The Scottish Parliament 1639–1661: A Political and
Constitutional Analysis, Edinburgh, 1996).
Az 1990-es években a többtényezős és önmagában is rendkívül összetett devolúció jelentős
állomásának tekinthető a korlátozott jogkörű (nem szuverén) skót parlament megalakulásának
előkészületei, létrejötte, historiográfiai szempontból is, mivel ettől az időponttól kezdve sorra
jelentek meg a parlamenttel kapcsolatos munkák, attól eltekintve önálló monográfia napjainkig
sincs. Ezen belül , azonban a rendi konvenciók „mostohagyereknek” számítottak. Először csak
a 2007-es St Andrews-i projekt, illetve a skót történészek közül elsősorban A. R. Macdonald
kutatásai alapján merültek fel újabb releváns kérdések. Macdonald elsősorban a királyi városok
konvenciójával kapcsolatos kutatásai mentén kezdett foglalkozni a rendi konvenciókkal és
általában a parlamentek-konvenciók és más gyűlések problematikájával.
A magyar nyelvű szakirodalomból – objektív megállapítások mellett is – a konvenciók puszta
említése is alapvetően hiányzik, viszont legutóbb Sashalmi Endre röviden említést tett róluk a
nyugat európai rendiségről szóló művében idézve M.A.R. Graves megállapítását: ”Ilyenkor ez
az alternatív intézmény képviselte a királyságot, amelyet a 16. században már convention néven
illettek. Ennek összehívásához, szemben a parlamenttel, nem volt szükséges betartani a 40
napos terminust a meghirdetéstől, viszont a témákat a király határozta meg, mint ahogy a
meghívottak körét is.” [6]
A vonatkozó források alapján megállapítható, hogy a rendi konvenciók tipikusan koraújkori
formái a skót parlament illetve, általában a skót rendiség történetének.
A megelőző időszakban ilyen elnevezés nem volt, V. Jakab király uralkodása idején (1513–
1542) ugyan voltak ún. rendi találkozók (meeting of the estates), azonban ezek legfeljebb
előképei voltak a későbbi konvencióknak. [20]; [21]; [22]
Ahhoz hasonlóan miként képesek voltak összehívni a parlamenteket, teljes bírói , pénzügyi és
törvényhozói hatalommal, a késő középkori és kora újkori skót uralkodóknak volt egy kevésbé
reprezentatív gyűlésük, amely a rendi konvenciókat és a nagytanácsokat (general council)
jelentette. [18]
Az eltoni szóhasználatban (eltonian parlance) a skót politikában és a kora újkori politikai
rendszerben létezett egy extra kapcsolati pont a király és alattvalói között. [8]
Annak ellenére, hogy például Robert Kerr Hannay viszonylag alaposan vizsgálta e gyűléseket
még mindig nem értelmezhető megfelelően az informális jellegük, amiatt ,hogy nem áll
rendelkezésre elég vonatkozó forrás, illetve a meglévő források többször hiányosak. [9]
Részben ez is az oka annak, hogy a kutatók körében van egy fajta bizonytalanság arról, hogy a
korban milyen sokszor találkoztak konvenció formájában és a rendek akkor, mit tettek, milyen
döntéseket hoztak és milyen szabályozásokat alkottak, azaz lényegében az alapkérdésekben. 2

1

Itt a szerző (Irene O’brian) a konvenciók zárt, találkozó jellegét azzal indokolja, hogy eleve királyi palotákban
tartották, így a nemességen kívül más nem is nagyon vett részt rajtuk. Ez érdekes felvetés azonban a források a
szándékos kizárást nem igazolják.
2
A kutatás szempontjából nagyon fontos hogy 4 kísérlet volt már a rendi konvenciók listájának összeírására,
mindegyik tartalmazta a parlamenteket is.
I.
Thomson és Innes (szerk.) Acts of Parliament of Scotland 12 vols, Edinburgh 1814–1875, amelyben
minden kötet kronológiai listával kezdődik.
II.
II. Julian Goodare: Parliament and Society in Scotland 1560–1603 PHD értekezés (Edinburgh-1989)
appendix itt már a szerző különbséget tesz a parlamentek és a rendi konvenciók között. 478–479.
III.
M. Young: The Parliaments of Scotland , burgh and shire commisioners , 2 vols Edinburgh, 1992.,
amely mindent rendi konvenciónak nevez.
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A parlamentektől eltérően elvben (ebben az esetben az elviség alapvetően a szokásjogot jelenti)
a rendek konvenciója (conventions of estates) nem plenáris ülésként került összehívásra, nem
volt bírói funkciója, nem rendelkezett azzal a hatalommal, hogy törvényeket hozzon, és a
szokásjogon alapuló hagyomány szerint csak az uralkodó által tett előterjesztésekből
dolgozhatott. Azonban a gyakorlatban az ilyen szabályokat meglehetősen rugalmasan kezelték,
annak érdekében is, hogy amennyiben „végre” létrejött az ülés akkor érdemi szabályozásokat
is tudjanak alkotni.
Bonyolítja a képet , hogy a kutatók ezeket a konvenciókat különböző típusúakként írják le:
rendi konvenciók (convention of estates) a nemesek konvenciója, (convention of the nobility),
csak egyszerűen, konvenciókként (conventions). [3; 16.p.]; [5; 47–49.p.]; [15; 147–152.p.]
2. A konvenciók mint rendi gyűlések
A rendi konvenciók államhatalmi szempontból a többféle rendi gyűlés közül sokkal
fontosabbaknak tűnnek. Rendszerint részt vesznek ezen az összes parlamenti rend képviselői (a
nemesek, papság, polgárság, és 1587 után a bárók és azok a köznemesek (lairdek), akik a
grófságok megbízottjai (shire comissioners) voltak.
A nemesek konvenciója Goodare szerint olyan gyűlés volt, amelyen a király és hűbéresei
vesznek részt, egyházi illetve városi komponens nélkül.3 [15; 151.p.]
A találkozókat egyszerűen csak konvencióknak hívták, és ezt úgy értették, hogy egy gyűlésként
ül össze és lehetőség szerint – a résztvevők körét tekintve – tartalmazta a privy council
összejöveteleit és két főnemes megidézését is.
Bár a konvenciók mindhárom fajtája (formája) igazolható korabeli forrásokkal, közelebbről
megvizsgálva ezeket a gyűléseket, megfigyelhető hogy szinte „eltűnnek” az elemzés elől.
A megmaradt jegyzőkönyvek ritkán tartalmaznak különös (részletező) részt arról, hogy miféle
találkozók is voltak ezek a gyűlések, politikai jellegük nehezen vitatható. Illetve, az is igaz,
hogy egyes vélemények szerint túl kevés megidéző levél maradt meg, ahhoz hogy tisztán
lehessen látni ebben a kérdésben. Formailag ezek az idézések tulajdonképpen megfeleltek az
angol idéző leveleknek (writ), tehát a komparatív módszerekkel lehet igazolni létezésüket,
különösen, ha a 16. század második felében elterjedt angol befolyást is figyelembe vesszük,
amely a politikai életen túl a társadalmi-gazdasági folyamatokat is több szinten átszőtte. Azzal
együtt, hogy a vizsgált időszakból megmaradt törvények szövege és más források
egyértelműsége alapján úgy tűnik, hogy a konvenciókat vagy a nemesek konvencióit, amelyen
részt vettek (vehettek) más rendek képviselői is, nevezték rendi konvencióknak.
Vannak problémák a több (szám szerint több) gyűlés interpretációjával, jegyzőkönyvével
kapcsolatban is. Ez részben amiatt van, mert a konvenciók egyes döntéseit nem rögzítették
külön regiszterben, hanem nagyrészüket a titkos tanács (privy council) anyagai között jegyezték
le. [28] Ennek az oka – véleményünk szerint – valószínűleg elsődlegesen nem az volt hogy a
parlamenti üléstől megkülönböztessék ezeket a gyűléseket, vagy valamilyen formában
elkülönítsék, hanem sokkal inkább praktikus szempontok szerepeltek, azaz a tanács
jegyzőkönyvvezetői írták ezeket is. A jegyzőkönyvek készítésére formailag magas fokú
szakszerűség jellemző, azzal együtt, hogy hasonlóan a parlamenti ülésekhez a viták rögzítése
elmaradt.

K. M. Brown (főszerk): The Records of Parliaments of Scotland to 1707 (RPS), St Andrews, 20072009 (ez minden nem parlamentként létrejött összejövetelt konvenciónak nevez)
3
Goodare: Rivals p. 151., Goodare: Government p. 49., amely azt írja, hogy ezek évente tartott összejövetelek
voltak- és „erőforrást biztosító” bizottságok voltak a feudális „uralkodó osztály” (ruling class) részére.
IV.
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Ettől függetlenül azonban, az igen valószínű, hogy a privy council és a konvenciók
összetételének egyes azonosságai a konkrét döntésekben jelentős szerepet játszhattak.4 [36]
Ritkán maga a jegyzőkönyv is tartalmazott egyfajta nyílt állásfoglalást, vagy ahhoz hasonlót,
arról az ügyről, amely miatt a rendi gyűlést egyébként összehívták. Ezt a záró klauzulákban
rögzítették.
A döntéseket általában az uralkodó és a rendek nevében, a parlamenti formulát követve hozták.
Például az 1601-es perthi konvención úgy hozzák a döntést, hogy szuverén urunk és a rendek
(„our soverane lord and estatitis”). [24] Az ilyen formulákat viszonylag gyakran használták.
Annak ellenére, hogy számos találkozó, gyűlés ún. ülésrendje (sederunt), – a mai
szóhasználattal egyfajta jelenléti ív – hiányzik, a titkos tanácsok és még a parlament esetében a
források és addicionális források (jegyzőkönyvtöredékek, idéző levelek stb.) igazolják, hogy a
gyűlések tényleg meg lettek tartva.
A nagyon kevés idéző levél létezése is azt igazolja, hogy a források értékelése sem mindig
egyszerű: „a rendek konvenciója a király kívánságára összeül, azért hogy jó létszámban
döntsenek és tanácsot adjanak, a nemesek és rendjeink megjelenése szükségeltetik.” [40; 84.p.]
Az idéző/meghívólevelek, amelyek megmaradtak is részben arra utalnak, hogy a városi
küldötteket választották.
Önmagában – a megbízólevelek alapján – nem alkotható olyan terminológia, amely szerint a
városi küldöttek csak választás útján kerültek be, inkább azt valószínűsítik az adatok, hogy több
módon is. Viszont a legjellemzőbb – legalábbis a városi komponens esetében – a választás volt
még akkor is, ha ez a mai fogalmaink szerint egy rendkívül szűk kör „belső” szelekciója volt.5
Látszólagosan az derül ki – a zavaros, sokszor nehezen értelmezhető adatokat áttekintve, – hogy
a városi polgárok ugyanúgy kaptak meghívót/idézést mint a nemesek vagy a főpapok
(prelátusok) az ülésekre, ezért beszélünk rendi konvenciókról, mert így minden rend részt vett.6
[31]; [39]
1603 előtt a konvenciók számának megbecsülésében a királyi kincstárnok (Lord Treasurer)
nyilvántartásait áttekintve is információkat kaphatunk, természetesen megfelelő forráskritika
figyelembe vételével.
Ezek a feljegyzések havonta készültek és többféle dolgot tartalmaznak. Például leírásra kerültek
a hivatalnokok költségei és más utazási költségek „őfelsége ügyeivel” kapcsolatban. [37]
A parlament üléseire – az angol analógia szerint – nyilvános (nyílt levéllel) hívták meg a
püspökök, főnemesek (peer-ek), a grófságok (shire-ok) és városok képviselőit, és ezeknek a
költségeit szerepeltették a könyvelésben.7 A parlamenti meghívótól eltérően a rendi
konvencióra vonatkozó meghívólevél elemzése azért nehezebb eset, mert ezek ún. „zárt
levelek” nem olyan nyilvános levelek (public letters), mint a parlamenti meghívók, így ezért
nem is nagyon maradtak meg.8 [16; 236–244.p.] Bár a könyvelés adatainak áttekintése után
láthatók az árulkodó nyomok: VI. Jakab személyes (nagykorú) uralkodása idején néhány héttel
a konvenciók előtt egy csomag levelet küldtek ki, ezeket különféle helyekre továbbították, és
egyébként is a konvenciókra, jóval kevesebb levelet kellett kiküldeni, mint egy parlamenti
ülésre. [18]

4

National Archives of Scotland (NAS) „The book of the actis and statistics concluded in the general conventions
of his majestie and estaities”. PA 8/1
5
Egy 1601-es találkozót írnak le úgy, hogy a nemesek és a rendek konvenciója (Aberdeen, Stirling) „a király
konvenciója” (Ayr), őfelsége és a rendek konvenciója (Glasgow), „konvenció” (Perth) míg Dundee város jegyzője
a „városok konvenciójára” utal.
6
Például 3 megmaradt városi tanácsi jegyzőkönyv is van, amely egy 1587. májusi konvencióról beszél, lásd
Goodare: Parliament and Society PHD értekezés függelék 494–502.pp
7
Amy Blakeway hívta fel a figyelmet a kincstárnok (Lord Treasurer) feljegyzéseire, mint forrásra.
8
Hannay utal erre a korrelációra, de nem használja rendszerszerűen.
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A különböző tényeket figyelembe véve, úgy tűnik közel 50 rendi konvenció ülésezett 1585 és
1603 között, elsősorban azért, hogy adókat szavazzanak meg, illetve más adminisztratív
döntéseket hozzanak, amelyeket később a parlament törvénybe foglalhatott. Jól érzékelhető az
a különbség, amely az országot irányító régensek kormányzása idején volt tapasztalható,
ezekben az intervallumokban a régensek érthető okokból „nem kedvelték” a konvenciókat,
hiszen egyrészt ellenőrizhették tevékenységüket, másrészt ad absurdum le is válthatták őket. Ez
különösen Morton régens (James Douglas) esetében feltűnő, hiszen közel 6 éves kormányzása
idején (1572–1578) mindössze 2 konvenciót hívott össze. Mar grófja (John Erskine) esetében
az egyetlen konvenció a rövid hivatali időnek tulajdonítható (1571–1572), míg az első két
régens Moray grófja (James Stewart), illetve Lennox gróf idején a 3–3 konvenció a
polgárháborús állapotoknak köszönhető, hiszen a költségek mellett a helyzet folyamatos
politikai támogatást igényelt az állam vezetése számára.9 [27] Nem lehet eltekinteni viszont a
geneológiai (és archontológiai) szempontoktól sem, hiszen Moray a kiskorú király nagybátyja,
míg Lennox a nagyapja volt – mindketten a kiterjedt Stewart Házból (klánból) – míg az utolsó
két (főnemes) régensnél a rokonsági fok viszonylag távolabbi.
A fennmaradt jegyzőkönyvek szerint látható, hogy a rendi konvenciókon elsősorban adókat
szavaztak meg, azonban nem lehet pusztán gazdasági, gazdaságpolitikai döntéshozótestületként tekinteni ezekre a gyűlésekre.
Még jelenléti ív hiányában is, a résztvevők létszáma hozzávetőlegesen meghatározható.10 1594.
januárjában egy igen magas részvételi arányú konvención, Holyroodban, adót fogadtak el, a
jelenléti ív szerint 55 fő vett részt [9 nemes, 1 püspök 8 egyházi megbízott, 2 fő államtanácsos
(officer of state), 13 laird és 22 városi képviselő (burgh comissioners)].
Ezért is – a létszámok problematikája miatt – kudarcot vallottak az olyan kutatói kísérletek,
amelyek megpróbálnak informális és „az igazi” konvenciókat megkülönböztetni egymástól.11
[42; 493.p]
A létszám tehát nem feltétlenül volt döntő szempont és kétségtelenül olyan objektív tényezőkkel
is számolni kell, mint például földrajzi távolság, időjárás stb., amely persze napjainkban
értelemszerűen elhanyagolható tényezőknek minősülnek, a korban viszont jelentős akadályt
jelentettek.
3. A rendi konvenciók: a belpolitikai küzdelmek fóruma és terepe
Amint azt Julian Goodare megjegyzi, a képviselők elsősorban nem azért gyűltek össze, hogy
törvénykezzenek, vagy speciális döntéseket hozzanak, hanem hogy konkrét politikai ügyekről
vitázzanak, méghozzá súlyos politikai ügyekről.12 [5]; [22]
Ezek a kényes politikai kérdések voltak, amelyeknek megvitatása, eldöntése a kor elfogadott
normái és hagyományai szerint a nemességre tartoztak. Elsődlegesen azért ülésezett a nemesi
konvenció, hogy stratégiáról, belpolitikáról, a nemesi Házak egymás közötti vitáiról, adott
esetben a vérbosszúkról (bloodfeud) vitázzanak. A legtöbb esetben nem hoztak törvényeket,
volt olyan gyűlés, amikor egyáltalán nem foglalkoztak ezzel. Ez egy parlamentnél nehezen volt

9

Lásd az egyes régensek archontológiai, biográfiai adatait, illetve 1578. márciusi konvenció Stirling (RPS
A/1578/3/4)
10
Goodare itt a konvenciók hatalmáról értekezik, szembeállítva azt a parlamentekkel, a konvenciók ritkán
törvénykeztek, viszont annál inkább döntöttek az adókról.
11
A rendi gyűlésen, amelyet Goodare itt említ, éppen hogy megszavazták az adót, viszont nincs feljegyzés arról,
hogy hányan jelentek meg.
12
Goodare említ egy gyűlést, amely 1596 augusztusában volt Falklandban, amikor a király és a nemesek Huntley
grófjának kérelemre történő rehabilitásáról döntöttek, aki éppen akkor tért vissza II. Fülöppel való „cselszövő
tárgyalásáról”. Lásd RPS A 1596/9/3.
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elképzelhető, hiszen az elsődlegesen a szabályozások megalkotása (a jogalkotás) miatt ült
össze.
1589-ben viszont például a rendi konvenció összehívásának oka elsődlegesen külpolitikai ügy
volt: „őfelsége szövetsége és házassága Dániával”. [35]
VI. Jakab király nagykorú skóciai uralkodása alatt (kb. 1585. október–1603. május) a
konvenciók gyakran, 4 havonta üléseztek.
Az, hogy az uralkodó ezeket a gyűléseket támogatta, sőt gyakran önmaga is gyakori ülésezést
(kb. 6 havonként tartandó konvenciót) javasolt valószínű, hogy a bevételek növelést célozta,
ezt azonban végül a rendek nem támogatták.
1603 után a királyi „nyomás” véget ért és mindösszesen csak 5 db konvenció volt (kb. 4 évente
egy) a polgárháborúig. A parlamentek száma is csökkent, azonban később és kevésbé drámaian
mint a konvencióké. 7 parlamenti ülés volt 1585 és 1603 között (minden 30 hónapban 1db) és
1603 és 1625 között 8 db, azaz harminchárom havonta volt egy! [18; 293.p.]
Miként az Angliában megfigyelhető volt, Skóciában is tendencia volt (persze kevésbé
drámaian), hogy a parlamentek száma fokozatosan csökkent, 1612 után is csak 1617-ben és
1621-ben hívták össze, azaz kétszer a király 1625-ös halála előtt. [7]
I. Károly alatt a tendencia tovább folytatódott, csak 2 további konvenció volt:1625-ben és 1630ban az ún. 1638-as covenant forradalom (national covenant) előtt.
Megfigyelhető egyébként az ellentmondás az 1603 előtti és utáni konvenciók között. 1603 előtt
a parlamentek előkészítésére használták ezeket a gyűléseket. Felmerül a kérdés, hogy a tudatos
irányítás ebben a kérdésben mekkora szerepet játszott, vagy sokkal inkább az adott politikai
helyzetekre adott reakció volt.
Az ilyen jellegű kérdésekre csak további, részletesebb vizsgálatokkal kaphatunk választ. Az
uralkodó hozzáállást mindenesetre tükrözi az 1625-ös rendi konvenciónak küldött üzenet is:
„Önöknek tanúságtételt kell tenniük az irántunk való engedelmességükről és a szülőhazájuk
iránti szeretetükről.” (RPS A/ 1625/10/7). A lényeg itt már az engedelmesség, amely az udvarias
formulákkal teletűzdelt levélből is egyértelmű.
VI. Jakab kiskorúsága alatt viszont még egy konvenció összehívását azzal indokolták, „hogy a
parlament konszenzussal tudjon majd dönteni” [32]
1592-ben 3 különböző konvenció volt (március, április, május), ahol nagy jelentőségű egyházi,
illetve politikai kérdésekről döntöttek. [10]
Még ha nem is tartották meg a „szokásos” konvenciót közvetlenül a parlament előtt, csak egy
olyan parlamentet találunk, ahol a 3 hónapnál több idő telt el a konvenció ülése és a parlament
ülése között (1600-ban, amikor 3 hónap volt) 1603 után ez a „hézag” két évre növekedett,
megtörve ezzel a parlament és a konvenciók addigra már kialakult összhangját.
Amikor a parlament 1604-ben összeült, hogy megbízottakat jelöljön ki, az angol unióval
kapcsolatos tárgyalásokra.
Ez volt az első alkalom, hogy a rendek 1602 óta először találkoztak. És ez volt a leghosszabb
időszak parlament, vagy konvenció nélkül az 1570-es évek a perszonálunió közvetlen
előzményei óta.
Csak 1609-ben volt egy olyan konvenció, amely néhány hónappal a parlament ülése előtt
tanácskozott.
Ezen különböző katolikus-ellenes törvényeket fogadtak el és számos exporttal és a
kézműiparral kapcsolatos döntés született, amelyet a következő parlament ratifikált. A
következő 1612-es parlamentig több rendi konvenciót nem hívtak össze. Állítólag a korban az
1617-es és 1621-es parlamenteket konvencióknak tekintették, mert még nem látták
előkészítettnek az időt a parlamentre. [18; 294.p] [23]
Az egyetlen ügy , amelyet az 1617-es márciusi konvenció elfogadott, az adómegszavazás volt
a király nyári látogatására időzítve. Ezeken az üléseken csak nemesek, illetve a titkos tanács
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(privy council) tagjai vettek részt, ez azon néhány konvenció egyike, ahol a többi rend nem volt
jelen.
A kizárólagos nemesi jelenlét úgynevezett „technikai” okáról már tettünk említést az
előzőekben (lásd O’brian értekezése), ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a nemesség
egyszerűen nem akarta, hogy a városi képviselők jelen legyenek, mert ők ugyan számbeli
fölényükkel élve gyakran egyszerűen leszavazták a városi képviselőket, de nyílván az volt a
legegyszerűbb megoldás, ha nincsenek is ott az ülésen. Mindazonáltal az ilyen súlyos hatalmi
eszközöket csak ritkán lehetett alkalmazni, egyrészt nehogy (mai fogalmaink szerint)
legitimációs problémák merüljenek fel, másrészt a városok gazdasági jelentősége miatt sem.
4. Összegzés
Kétségtelen, hogy nehéz elkülöníteni a „klasszikus” parlamentek és a rendi konvenciók
tevékenységét és működését. Az is biztos azonban, hogy a szétválasztás szükséges különösen a
17. századi politikatörténeti események tükrében. Ezzel együtt, amint láthattuk a 16. századi
rendi konvenciókat sem nevezhetjük a skót parlament egyszerű „adómegszavazó”
bizottságainak, hanem szükség esetén fontos államhatalmi szerepet kaptak.
A vonatkozó források alapján világos rendi konvenciók nem egyszerűen részt vettek, hanem
szavazatukkal döntöttek a legfontosabb államhatalmi kérdések eldöntésében (a régensek
megválasztása, szövetségkötés más hatalmakkal, a király házassága), sőt 1689-es megszűnésük
előtt még VII. Jakab király trónfosztásában is.
A rendi konvenciók és általában a konvenciók a konszenzusra törekvő parlamenti döntéshozatal
intézményei voltak, amelyben mind a rendek mind az uralkodó „megtalálta a maga számítását”
úgy, hogy konzultációk során általában kompromisszumra törekedtek. A politikatörténeti
események, különösen a polgárháború előtti időszak ennek a konszenzusnak a fokozatos
megszűnéséről szóltak, a következmények közismertnek tekinthetők.
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A PARASZTI TÁRSADALOM SZOCIÁLPOLITIKÁJA
Sári Tamás
Debreceni Egyetem, BTK, PhD hallgató, tamassari3@gmail.com
Absztrakt
Tágabb kutatásom ezen, szűkebb szelete, melyet ’A paraszti társadalom szociálpolitikája’ címen
tárok a publikum elé, a néprajz és a szociálpolitika diszciplínák metszetében helyezkedik el.
Annak ellenére, hogy az előző század elején már megjelentek a szociálpolitikai intézmény
rendszer első elemei és a jóléti állam megvetette lábát kontinensünkön és ma is léteznek családi
kötelékből adódó biztonsági hálók, mégis látható az a folyamat, mely szerint a szociális
biztonságot a jóléti államtól remélhetjük egyre elszemélytelenedő világunkban. Így a kutatásom
célja összevetni a szociális problémák megoldását a múlt századfordulós paraszti társadalom
családi kötelékekre támaszkodó és a mai intézményes megoldásokat segítségül hívó gyakorlatai
közt.
Kutatási kérdésként megfogalmazom a következőt: hogyan oldotta meg a paraszti társadalom
a szociális problémáit a nagycsaládban a mai ellátórendszerhez viszonyítva?
Hipotézisként állítom: a paraszti társadalom családi kötelékek hálójában működő szociális
biztonsági rendszere minden jelentős szociális bajra választ adott, bár alacsonyabb színvonalon
a vizsgálat másik oldalához képest. Munkám során ezen összehasonlítás eredményeként a fenti
hipotézis mellett érvelek.
A módszertanról elmondható, hogy a teljes kutatás mélyinterjúkkal kívánja alátámasztani
állításomat, a kutatás ezen szelete azonban a szakirodalmi leírásokat veszi alapul, s veti össze a
jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezésekkel. Példának okáért: összehasonlítást nyer Tárkány
Szücs Ernő Magyar jogi népszokások című munkájának szociális tartalma a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel.
Eredményeim során arra jutottam, hogy a legtöbb problémára, melyre az ellátórendszer választ
ad, a nagycsalád is igyekezett választ találni, az egyébként számos különbség mellett.
Kulcsszavak: család, paraszti társadalom, szociálpolitika
1. Bevezetés
Ebben a tanulmányban a család és a háztartás mellett helyet kap a paraszti udvar és a család
tágabb köre, mint a komaság, keresztszülőség és a nagyszülők is. Szó lesz a nagycsaládról, de
a szolgatartást is érinteni fogom a háztartásokkal kapcsolatban. A család, mint fejezet, talán az,
amelyikre a legtöbb figyelmet kell szentelnünk, ugyanis a paraszti társadalomban a családi
együttélési formákat alapul véve érintette a gyerekeket, felnőtteket, nőket, időseket, s egy olyan
közösséget alkotott mely a szociális helyzet kapcsán nem hogy nem elhanyagolható, de
kiindulópontként is szolgálhat. A fejezet kérdése tehát az, milyen funkciókat látott el a
nagycsalád a paraszti társadalomban, amelyeket ma már szociális ellátás keretében is
lehetőségünk van megkapni?
A Magyar Néprajz VIII. kötetében kapott helyt a rokonság és a háztartás témaköre is. Faragó
Tamás foglalkozott a rokonság fogalmával, a rokontípusokkal és rokoni csoportokkal is. A
háztartás kapcsán pedig szóba kerül a szerepek és funkciók. A rokonság fogalmát különösebben
nem boncolgatnám, de Faragó szerint a köznyelvben a rokon az, aki a másik leszármazottja,
vagy elismert szexuális tevékenység révén kapcsolódnak, de ezen túl a társadalmi jelenség
fogalmát is említi a rokoni kapcsolatok tárgyalásakor. [20]
Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek című munkájának elején
a család meghatározásával foglalkozik, mely azt a szélesebb problematikát veti fel, miszerint a
szociológiában olyan fogalmakkal dolgozunk, melyek a közhasználatból származnak és
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különböző jelentések tapadtak rá. A család meghatározásával kapcsolatban a legelterjedtebbnek
nevezi az Ernest W. Burgess meghatározását, mely szerint az interakció a család legfontosabb
vonása, tehát” interakcióban álló személyek egysége”. Erre épül az interakcionista
családszociológiai iskola. [5]
A Magyar Jogi Népszokások sem hagyható ki, ha a család témát szeretnénk jobban megismerni.
Tárkány Szücs Ernő is definiálja a családot, s a kiscsalád és nagycsalád közt egy más szerzőknél
kevésbé megjelenő átmeneti törzscsaládról is ír. Tárkány Szücs a család kapcsán a
házasságkötésből indul ki, s a család céljaként meghatározza a bővülést, osztódást, szaporodást,
nevelést, demográfiai célokat. A család szerkezete változó, a gazdasági feltételekhez igazodó.
A család fogalmát pedig átfogó igyekezettel a következőképpen írja le: zárt, vérségi vagy nemi
kapcsolaton alapszik, elismert, szabályozott, önálló, vagyonnal rendelkező, tartós, célja utódok
nemzése és nevelésük feltételeinek megteremtése. [36]
A család életében olyan rend kialakítására kerül sor, melyben számtalan döntést kell
meghozniuk, többek közt az erőforrás, az idő és az energia felhasználásról, tehát a
gazdálkodásról. [7]
Családszociológiai szempontból a család egyik fontos szerepe az intim közösség biztosítása
tagjainak. [7]
Tárkány Szücs a családok csoportosítását három csoportban oldja meg. Ezek szerint létezik a
kiscsalád, mely a szülőkön kívül a gyermekeket foglalja magába, a törzscsalád, mely két
kiscsaládból áll, tehát a nagyszülők egyik lánya, vagy fia a családjával. Végül a nagycsalád,
mely több rokoni családból áll és akár öt generációt is felölelhet. [37]
A nagycsalád szétválása akkor történt meg, amikor a család már túl nagy volt, hogy egy házban
lakjanak. Ezt úgy nevezték szétválakozás. [2]
Őrsi Julianna szerint, több forrásra hivatkozva, azon túl, hogy a gyermektelen családokat nem
tekintik valódi családnak, de ha már a gyermekek nagyok, a nagycsaládi együttélés sokszor
átmeneti állapot, s sok esetben a kényszerűség tartja őket egyben, föld, telek híján. A
legminimálisabb idő is fél - 2 év, amíg a fiatal pár a szüleivel egy háztartást alkot. [41]
A család a gazdasági egység mellett érdekvédelmi közösség is. Általában a képviseletet a
családfő látja el. Ha a család egyik tagja kárt okoz, a család közösen téríti meg. [42]
A rokonoknak a család dolgába alig van beleszólásuk, keveset törődnek egymással, egymás
közt kötött ügyleteiket úgy kezelik majdcsak, mintha idegennel kötötték volna, de a családi
becsület erősen él. Egy családtag szégyene mindenki szégyene, rokont kötelesség is megvédeni
igaztalan támadás esetén. [11]
A gyermekek számára a család természetesen a szocializáció szempontjából nézve kiemelkedő,
hiszen itt készülnek fel többek között a házastársi és szülői szerepekre, illetve a társadalomba
való alkalmazkodás képességére is. A szocializáció során kapott hatások és visszahatások során
az egyén alkalmas lesz részt venni a társadalom életében. A családszociológia gyermekekkel
kapcsolatos szocializációjának nagy kérdései, hogy mennyiben hatnak a gyermekkorban
szerzett tapasztatok a családi életük alakítására, hogyan alakul ki a nemi szerep és hogyan
befolyásolja a későbbi családi életet, miként kapnak olyan készségeket, melyek a párkapcsolat
szempontjából fontosak? [6]
2. Szerepek
Ha a családi szerepeket szeretnénk szemügyre venni a parasztcsaládokban, akkor Nagy Olga:
A törvény szorításában című munkáját érdemes elővenni. A parasztcsalád szerepei
kialakulásának az alapja a tekintélytisztelet, melyre alapuló modell már kisgyermekkortól kezd
beépülni az egyén életébe a szocializáció során. Nagy egy fontos párhuzamot von a paraszti
társadalom és a családi szerepek között, mely szerint a család a társadalom kicsinyített mása. A
férfi a törvény, a nő alárendelt, a közösségben az elöljárók mind férfiak, ahogyan a családban
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is, a nők pedig alárendeltek apjuknak, majd férjüknek. A gyermekek pedig az alázatot és
tiszteletet már hamar megtanulják a családban, melyet a társadalom egyéb viszonyaira is
átvisznek. A szigor és a bűnök megtorlása is párhuzamba állítható a társadalom tágabb
értelmezésében tapasztalhatóval. [27]
A családtagok egymáshoz való viszonyát tekintve a férj és feleség közül, mindig a férj a család
feje. Irányít és képviseli a közösséget. Patriarchális vezetésre utaló elemeket is találhatunk több
forrásban, hiszen arról árulkodnak, hogy a férfi döntött a legtöbb kérdésben és parancsolt a
család tagjainak. A lakhelyet a férj választotta, a nőnek követnie kellett, de a férj kötelessége a
megélhetés biztosítása. Mivel a férj tartja el a családot, a nő kiszolgáltatott helyzetben volt, ezt
tudták is és uruknak tekintették, akinek engedelmességgel tartoznak. A szülők továbbá a
gyermekeik megélhetését is biztosítják. Ha a gyermekek előtt a nő dolgozott, lehetőség szerint
a gyermekek megérkezése után otthagyja a munkát. Az első gyermeket várják a legjobban,
általában fiút vártak. A gyermekek is fenyítés alatt álltak, s általában volt egy kedvenc, aki
kedvezményeket kapott, sok esetben ez a legkisebb gyermek volt. [43]
A családot felfoghatjuk termelési egységként, melyet a termelőtevékenység fog össze, ebben a
férfiak, asszonyok és a többi családtag végezte hagyományos alapon a munkát. A gazdaság feje
a gazda, aki a tulajdonos, ő volt a legöregebb, még irányításra alkalmas férfi, a közös kasszát is
ő kezelte. Az erős gazda jelenlétében még az asszony sem mert szólni. Ugyanígy a gazdasszony
pedig az asszonyi munkát tartotta egyben. A férfi emberek az állatgondozásba, földművelésbe
már nagyon hamar bekapcsolódtak, a lányok a ház körüli munkákban segítettek, de a mezei
munkákba is bekapcsolódtak, sőt napszámba is jártak a szegényebb családok lányai, ahogy a
fiúk is eljárhattak dolgozni. [4]
3. Szociális helyzet
Medvesalján példaként említenék meg néhány adatot, melyek Almány településről származnak.
56 házban 63 család lakott, s a település népessége 522 volt a 18. században. S a házas férfiak
száma ekkor 113. Ezek az adatok egy 1784–87. évi összeírásból származnak. A földbirtokokat
tekintve pedig egy adatközlő elmondása alapján írja Benkő Éva, hogy a kisbirtokosok a családot
gazdasági érdekcsoporttá tették, nagycsaládban főleg a parasztok, jobbágyok éltek, a zsellérek
nem, hiszen nem volt mit egyben tartaniuk. Kisbirtokosoknak 10–100 hold földjük volt, afölött
birtokosról beszélünk, alatta pedig már napszámba is jártak. A kisbirtokosoknál és a
módosabbaknál is jellemző volt a nagycsalád. [1]
Benkő Éva: Nagycsalád a Medvesalján (Gömör) című könyvében kiscsaládosok
nagycsaládosokról való gondolataiként említi meg, hogy a nagycsaládban akár húsznál is
többen élhettek és olyan szegény volt némelyik nagycsalád, hogy a kis gyermekeknek is
módjával adtak enni. Egy tányérból ettek mind. A gazda a legöregebb férfi volt, de vele éltek
testvérei és családja is. [2]
A család étkezésével kapcsolatban elmondható, hogy a háztartás vezetője kemény kézzel őrizte
az ételeket, s érvényesült a munkával arányos étkezés. Morvay írja le, hogy a gyermekek
étkezéséért is az anyának többet kellett dolgoznia, de az öregeknek is odamondták, hogy úgy
eszik, hogy nem dolgozik. A jobb ételeket, mint a szalonna, a mezőn dolgozók kapták meg,
akik otthon maradtak, nem voltak fontosak. A menyecskének is meg kellett dolgoznia az ételért
a férje családjában. Ezzel köthető össze a szülés utáni ételhordás is. Általában a gyermekek és
asszonyok azt ették, amit a férfiak meghagytak, mindig a férfiak ettek először, s nekik járt az
étel java. A gyerekekre sokszor sajnálták is az ételt, inkább a disznót hízlalták a tejen, mint a
gyereknek adták volna. Mindezt körülvette egy olyan nézet, mely szerint folyamatosan
spóroltak, gyűjtögettek és nem pazaroltak akkor sem, amikor volt. Jóllakásra gondolni is vétek
volt, a nőnek nem is illett az éhségét kimutatni. A fiatalabb menyecskék sokszor enni sem
mertek, még akkor sem, ha maradt elég. Szerencsés volt, akinek jó anyósa volt és külön is adott
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neki enni, mikor más nem látta. Akinek nem volt ilyen anyósa, az sokszor hazaugrott és saját
anyja adott neki abból, amit félretett. [26]
4. Rokonság
Edmund Leach Szociálantropológiájában hívja fel a figyelmet arra, hogy a rokonságfogalom
mennyire más és más lehet egyes társadalmakban. Kifejti, hogy az ipari társadalmakban a
rokonok alatt a közvetlen családi körünket értjük, a „mi”-t pedig az egy háztartásban élők
alkotják, kiegészülve a nagyszülőkkel, unokákkal, egyéb rokonokkal. Azonban más
társadalmakban („a legtöbb emberi társadalomban”) a „mi” csoport alatt az egész társadalmi
rendszert értik, s nincs rokon, szomszéd megkülönböztetés, mert a szomszédok többé-kevésbé
rokonok is. [12]
Őrsi Julianna szót ejt a rokonok funkcionálásáról is. A rokoni összetartozás alapja a vérségi
kapcsolat, de a házasság és a keresztelő is ilyen. A rokonokat csoportosítják anyai ágról és apai
ágról való rokonokként és közeli és távoli rokonokként is. A közeli rokonokkal intenzívebb a
kapcsolat, a távolabbiakkal kevésbé. A közeli rokonok az első unokatestvér szintig számítanak,
de távolabbi rokonokat is számon tartanak. A távoli rokonokkal, ha találkoznak is, csak
beszélgetnek, elismerik egymást rokonnak, sokat csak hallomásból ismernek, inkább az idősek
tartják számon a távoli rokonokat és azok leszármazottját. Sok távoli rokont már nem is tudnak
pontosan hova tenni, de tudják, hogy rokonok azzal a családdal. [39]
Őrsi Julianna vizsgálta a szülők testvéreinek a szerepét a nagykunságban, s megállapította, hogy
szerepük nem hanyagolható el. A személyt alapjában véve támogatja szülei, testvérei,
nagyszülei, de rajtuk kívül a szülők testvérei is. Rendkívüli esetekben a nagybátyj lép fel a
rokonság védelmében. Olyan ügyekben, mint adásvétel, öröklés, házasságkötés. „Szociális
apaként” is funkcionálhat a nagybátyj a csonkacsaládokban. Mivel a szülők testvéreivel való
kapcsolat igen tartalmas volt a nagykunságban, így megkapta az „édes jelzős” terminológiát is,
melyet már csak a törzscsalád tagjaira használtak alapjában véve, nem pedig a vér szerint összes
rokonra. [44]
5. Keresztkomaság, keresztszülőség
Fügedi Márta a keresztszülőkkel kapcsolatban írja, hogy személyüket már a születés előtt jóval
kiválasztották. Mezőkövesden általában az asszony lánytestvére volt a keresztanya, s korábban
lányt nem is kérhettek fel. Unokatestvér vagy lánybarátnő is lehetett keresztanya, abban az
esetben, ha sem a nőnek, sem a férjének nem volt lánytestvére. Keresztapát nem mindig
választottak, egy családban pedig ugyanaz volt a keresztanyja minden gyermeknek. A szülők
és keresztszülők megszólítása egymást közt a koma, komámasszony és a komámuram. [21]
A keresztszülőség egy olyan jelentős mű rokoni intézmény, mely a gyermek révén kapcsolja
össze a két családot és mély keresztény gyökerei vannak, bár eltérő hagyományokkal Európa
szerte. A komaság bár műrokonság, mégis itt tárgyalom a rokonok közt, hiszen sok esetben a
komák is a vérrokonok közül kerültek ki, s a faluközösségről szóló fejezetbe nem illene be, a
kapcsolatok erősségét tekintve. Ez az intézmény olyan biztonsági intézmény, mely aktív
kölcsönösségen alapszik, tevékenységeket és tárgyakat cseréltek és viszonosságon alapult. Az
érdekvédelmi szervezetek megjelenése előtt nagy jelentőségük volt. Ezt a témát a Magyar
Néprajz VIII. kötetében Nagy Varga Vera dolgozta fel olyan szerzők munkáit felhasználva, mint
Bodrogi Tamás, Tárkány Szücs Ernő, Örsi Julianna, Fél Edit, Hofer Tamás és mások. [28]
Nagy Varga Vera számtalan szerzőre hivatkozva összegzi a komák kötelességeit, amelyek a
következők: szüléskor ételhordás jár a szülő nőnek, a keresztapa figyelemmel kíséri a
keresztgyermeke fejlődését. Ajándékot is ad neki ünnepekkor. Elsőáldozás alkalmával az
ajándékokon túl, melyek imakönyv stb., az ünnepi ebédet is fizetik, tájanként változóan, de a
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lakodalomban is segítettek, ők adták a legtöbb pénzt, valahol a násznagy szerepét is betöltötték,
s megvették a vőlegényinget, vagy a menyasszonyruhát. Palócföldön a keresztanya sütötte a
lakodalomra a keresztanyakalácsot, Átányban a keresztkoma házában lévő halott temetését is
intézték, volt ahol sírt ástak, vagy a Szent Mihály lovát vitték. Tiszaháton a három hónaposnál
kisebb gyermeknek a koma vette meg a kiskoporsót, Szegeden a keresztanya gondoskodott a
keresztgyermek temetéséről, ha lány volt, akkor megvette a koszorút és a fátyolt. A
keresztszülők a vérrokonokkal voltak egyenrangúak. Átányban nem érezte magát teljes értékű
embernek az, aki nem volt keresztszülő. A keresztkomaság az egész életet végigkísérte. [29]
A komasági kapcsolatokkal kapcsolatban meg kell említeni, hogy nem csak a gyermek felé,
hanem a komák felé is előnyökkel járt. Munkával segítették egymást a komák, ahogy a rokonok
is. Kiegyenlítésre törekedtek a segítés során például a különböző kaláka munkákban is. A
munkán túl pedig anyagilag is segíthették egymást. A parasztság rétegződésével megjelent
azonban egy olyan modell, melyben gyakran a bérmunkás a gazdát kérte fel keresztapának, ez
patrónus – kliens kapcsolathoz volt hasonló. Megtiszteltetés volt a felkérés, így elfogadták, de
volt, aki csak az egyszeri ajándékot adta meg a keresztgyermekének, s olyan is, aki több
tartalmat vitt bele. A gazdán kívül egyéb köztiszteletben álló értelmiségieket is felkértek
keresztapának, s olyan is, hogy cigányok kértek fel nem cigány asszonyt, de a keresztelő után
nem nagyon volt látszatja a komaságnak, sőt ha a cigányasszony kéregetni ment, akkor is
elhajtották. Fontos azonban látni, hogy a komasági kapcsolat alapvetően nem vérségi kapcsolat,
így ritkán, de akár felbontható, például gyermektelenség esetén, továbbá a komaság, mivel nem
vérségi kapcsolat, nem érinti az öröklést. Ettől függetlenül bizonyos esetekben a koma a
gyermek gyámjává vált. Összességében a komaság kitágította a rokoni kapcsolatokat és
ellensúlyozta a vérrokonokkal szemben ezeket a kapcsolatokat. [30]
6. Segítés
Varsányban a szegényebbeknél a rokonság funkciója érzelmi, de a gazdagabbaknál
érdekszövetség is, s a rokoni „becsületkódex” egymás felé segítőkészséget ír elő. A rokonokat
továbbá jogok és kötelességek veszik körül, nem beszélnek ki senkit a rokona előtt, de
fegyelmezés helyett is a rokont kérik meg. Az eladósorban lévő lány hírét is igyekszenek a
rokonok alakítani. A rokonság jogokkal is jár, így igyekszenek tágan értelmezni. A rokonok
sokat jártak össze, a földjük is egymás mellett volt és olyan tartalék a rokonság, ahová bármikor
fordulhatnak a problémákkal. Varsányban ezeket a kapcsolatokat egyéb társulási formákra
mentik át, például együtt járnak dolgozni, egy brigádként. Jávor szerint pedig a
modernizációval a tsz világban egyes folyamatok miatt, ezek a rokoni szálak még erősebbek
lettek, példának hozza, hogy tsz szekérrel egyik rokon hazavitte a másik háztájiját, mert annak
saját fogata nincs. Több rokon összeáll és a fuvar megérkeztéig betakarítják egymás háztájiját
egy-egy estére. Tehát fokozottabban egymásra szorulnak. [24]
A had tagjai a házukat családi segítséggel és szomszédi segítséggel építették. [3]
A szegényebb rokonságot a gazdagabbak kevésbé tartották számon, mint a szegény a gazdag
rokont. De a kapcsolatot tartották. Ha a családból valaki szegénnyé vált, a rokonok segítették,
akár jószággal, akár ennivalóval. Ha a pénzét elpazarolta, s úgy lett szegény, akkor haragudtak
is rá. A szegényebb rokonok gyermekeit szolgálónak fogadták, a szegényebbek úgy érezték,
lenézik őket. A vidéki rokonokkal a Karcagiaknak például lazább a kapcsolattartás. A beteg
rokon látogatását pedig kötelező érvényűnek érzik. Rokonlátogatás alkalma még a gyermeknézés, a névnap és a disznótor is, de a házasság és a temetés is. A temetésen elhangzó búcsúztató
a család tagjait pontosan tartalmazta. Ezzel egy későbbi fejezetben foglalkozom bővebben. [40]
A szülők alapvetően segítették a fiatalokat, volt, hogy tanyát, földet, lovat, szekeret és
szerszámokat is kapott a fiú. Szegényebb családoknál nem volt így. A lányok
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férjhezmenetelükkor ládát, ruházatot és egyebeket kaptak, szegényebb családokban egy
ágybavaló ágyneműt. [42]
Papp László írásában azt olvashatjuk, hogy szegény és gazdag rokonok alig érintkeznek,
szegény rokont úgy tartanak el, hogy dolgozik érte. Kölcsönbe kaphat pár mázsa búzát, vagy
pénzt, visszakapására már nem számítottak. [10]
7. Háztartás
Faragó Tamás a jobbágyháztartásokkal kapcsolatban foglalkozott a háztartások szerkezetén
belül a háztartások tagjainak számával. Alapvető problémaként említi, hogy sok esetben nem
lehet tudni a háztartások alacsony gyermekszámának okát, hogy az eltérő termékenység vagy a
hiányos összeírás-e az oka. Faragó vizsgálta még az együtt élő generációk számát is, mellyel
kapcsolatban az általa vizsgált falvakban kimutatható, hogy a német nemzetiségűek élnek
legkevésbé több generációs családban, aztán a horvátok, s a szlovák és magyar családokban a
legjellemzőbb ez a forma. Továbbá kimutatta, hogy más nemzetiségek háztartásaival
ellentétben a háztartás vezetése a magyar és a délszláv családokban kizárólag a szülők kezében
van. A Faragó által vizsgált falvak alapján a parasztság háztartásait három csoportba osztja.
Egyik, ahol nem jellemző az összetett forma, a háztartásban élő rokonok magányosak, a vezetés
a gyermekek kezében van. Másik típus, amikor többnyire összetett háztartásokban élnek a
családok, általában két család él együtt, és a szülők vezetik a háztartást. Harmadik típus pedig
főleg a délszlávokra jellemző, több család él együtt, és kizárólag a szülők irányítanak. Ezek a
típusok nem feltétlenül köthetők etnokulturális csoportokhoz. [14]
A családi munkaszervezettel kapcsolatban Szabó László végtelen részletes munkát tett közzé
Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX–XX. században címmel. A
család- és munkaszervezet című fejezetét nem áll módomban ismertetni, néhány dolgot emelek
ki belőle. A nagycsaládok elterjedtségét tekintve, megyei felbontásban figyelhetjük meg, hogy
Nógrád megye kiemelhető a 100 családra jutó együtt élő családok számát tekintve, illetve
Zemplén megye is, de Pest, vagy a Jászkun Kerületre már a legkevésbé. Bihar megyében
közepesnek mondható ez az adat. Az alfölddel kapcsolatban elmondható, hogy a török
hódoltság után nagymértékű betelepülés volt, így a különböző településeken olyan családok
települtek le, akik nem voltak egymással kapcsolatban, így családjuk munkaerejére és állataikra
támaszkodhattak, annak arányában fogták fel a megművelendő földet. [34]
A gazdasszony egész évben a házi munkát végzi, mely főzés, mosás, takarítás. Ezen kívül
disznót etet és ellátja a majorságot, de az otthon maradt gyerekekkel is foglalkozik. Télen a
fiatalabbak is segítettek neki, de amikor nyáron a mezei munkák elérkeznek, mint szénagyűjtés,
aratás és egyéb munkák, még a gazdasszonynak is ki kellett menni. Télen kevesebb a munka,
nyáron több, de nyáron a nappalok is hosszabbak, így el tudják azt végezni. Viszont a nők
esetében télen a fonás miatt aludhattak kevesebbet, nyáron viszont este már nem fontak, de a
mezőre menő férfiaknak akkor is ételt kellett csomagolni, vagy reggelit készíteni. Bizonyos
munkák idején pedig nekik is a mezőre kellett menni, de a disznók etetése és az ebédkészítés,
akkor is rájuk várt. [8]
Faragó Tamás egy 18. századi háztartásokkal foglalkozó munkájában 1743-as adatokra
alapozva csoportosítani kívánta a gazdaságokat. Eszerint beszélhetünk földművelő-állattartó
vegyesgazdaságokról. Tipikus példája Kalász, Tök és Tótfalu. Másik csoport a földművelő
vegyesgazdaság, mely alig foglalkozik állattartással, ez például Nagykovácsira jellemző. Végül
a földművelő vegyesgazdaság kiegészítő tevékenységekkel. Ebben az esetben olyan kicsi, vagy
rossz minőségű földeken dolgoznak, hogy terményt kell vásárolniuk, így ehhez kiegészítő
tevékenységeket kell végezni, hogy kifizethessék. Ilyen tevékenységek például a mészégetés,
fakitermelés, vagy a fuvarozás. [15]
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A gazdaságok a munkaerőt különböző forrásokból biztosították, mint a háztartás tagjai és egyéb
rokonok, állandó szolgával, két vagy több háztartás együttműködéséből, két gazdaság közötti
rendszertelen kooperációjával, vagy külső munkaerő megfizetése pénzben vagy természetben.
[16]
A szolgatartást tekintve a települések a következő csoportokra oszlanak: egyik településtípus,
ahol a háztartások közel egyharmada tart csoportosan szolgát, nemek szerint kiegyenlítettek,
ilyen például Nagykovácsi. Másik típus, ahol a háztartások 40%-a tart csoportosan szolgát,
kizárólag fiatal férfiakat, Szántó. Vannak továbbá azok a települések, ahol csak minden
negyedik–ötödik háztartás tart szolgát, általában csak egyet, korukat tekintve akár 15 év
alattiakat is. [17]
Faragó Tamás egyik fejezetében az összetett szerkezetű háztartások strukturális – funkcionális
típusaival is foglalkozott. Megkülönbözteti a törzscsaládot, a zadrugát és a nagycsaládot.
Elsőben a rokonok száma kicsi, többnyire nukleáris családokról beszélünk. A családfő
időskorában visszavonul. A zadrugában nagyszámú rokonság él együtt, patriarchális vezetés
jellemző, a családfő visszavonulása ismeretlen. A nagycsaládban pedig kevesebben élnek, mint
a zadrugában, s kevésbé érvényesül a patriarchalitás, szintén ismeretlen a családfő
visszavonulása. A nagycsaládra jellemző az a folyamat, hogy a fiatal pár összetett szerkezetű
családban él, majd egy rövid ideig nukleáris családban, majd amikor a gyermekek megnőnek
újra összetett szerkezetűben. [18]
A fenti csoportoknak a funkciói a következők lehetnek: pótlólagos munkaerőt biztosítsanak,
továbbá a differenciáltabb munkamegosztás, nagyobb területek művelése, több állat tartása,
nagyobb felhalmozás, nagyobb vagyon, presztízs, utódok jövőjének biztosítása, akár
prekapitalisztikus vállalkozássá válhat a gazdaság. Harmadik funkció lehet, hogy biztosítja a
megfelelő nagyságú üzemméretet a rokonok együtt maradásával és az elaprózódás
megakadályozásával. S végül mind a gyermek és az idősekről szóló fejezethez kapcsolódóan
biztosítja az ezen csoportok tagjainak ellátását, gondozását. Egyfajta „családi alapú szociális
gondozó – rendszert” alkot, illetve szocializációs közegként is funkcionál. [19]
8. Összegzés
A paraszti társadalom alapegységeit, a családokat tekintve nem elhanyagolható különbségeket
tapasztalhatunk a mai, a családszociológia tárgyát alkotó családokkal. A paraszti családokra,
főként a több generációs nagycsaládokról beszélve, tekinthetünk gazdasági közösségként,
érdekvédelmi közösségként, termelési egységként, családi alapú gondozó rendszerként és talán
még nem is teljes a sor.
A paraszti családokat több féle kategorizálás alapján rendezhetjük csoportokba, egyik szempont
ezek közül a család összetettsége és nagysága. Jellemzően a mai állapotokhoz képest több
család élt együtt, s a család mérete egyben hozzájárult a család presztízséhez is.
A szerepeket tekintve a patriarchális vezetéssel összhangban jellemző volt a tekintélytisztelet
kultúrája, a gazdától való függés és a munkával való korai megismerkedés, munkához való
szerephez igazodás. A rokonság jogokkal és kötelességekkel is járt, így fontos volt, ki családtag
és ki nem. Ezt például a köszönési és megszólítási terminusokban is jelezték.
A szociális helyzetet tekintve meg kell említeni a föld szerepét, mely egy paraszti gazdaságban
az alaphelyzetet adta, s a fölhöz kapcsolódó családtagok gazdasági érdekcsoportot alkottak,
mely tagok szociális léthelyzete a földtől függött. Szegényebb családokban napszámban is
kellett dolgozni, s az étkezést is nagy szigor övezte.
A rokonokat tekintve a távoli rokonokat csupán számon tartották, de a szülő, testvér, nagyszülő
és a szülők testvéreinek segítségére számíthatott az egyén. A nagybácsi például adásvétel,
öröklés, házasodás és egyéb ügyekben fellép a rokonság védelmében, csonkacsalád esetén
pedig „szociális apa”-ként is funkcionál.
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A vérrokonokhoz hasonlóan a komák is közeli rokonnak számítottak, s tevékenységben és
tárgyakban is kölcsönösen segítséget nyújtottak komájuknak, komámasszonyuknak. Az
érdekvédelmi szervezetek előtt ennek nagy jelentősége volt. A komák kötelességei közt
szerepel a keresztgyermekkel kapcsolatban a szülés utáni ételhordás, a keresztgyermek
fejlődésének figyelemmel kísérése, elsőáldozáskor és egyéb ünnepekkor megajándékozza,
szerepet vállal a lakodalomban szervezőként, vőfélyként, de legnagyobb adományozóként is, s
a koma családjában lévő elhunytak temetését is intézték. A komák a komájuknak munkával is
segítettek, de a kaláka és más munkák mellett anyagilag is segítették egymást. Különleges
helyzetet teremtett viszont bérmunkás és a gazda közötti komasági viszony, ekkor egyfajta
patrónus – kliens viszonyhoz hasonló kapcsolat jött létre.
A családi segítségnyújtással kapcsolatban elmondható, hogy szegényebb családok egymás közt
érzelmi segítségnyújtást tudtak szolgáltatni, gazdagabbaknál érdekszövetség volt
megfigyelhető. Ezen túl a rokonok az eladósorban lévő lány hírét is igyekeztek javítani. A rokon
tehát egyfajta „tartaléknak” is számított, ahová a bajjal lehetett fordulni, akik segítettek
felépíteni a házat, ahol a gazdagabb rokon segített a szegénynek, s ahol a szülők igyekeztek
gyermekeik életének indulását lehetőségeikhez mérten segíteni. A család végül olyan
közösséget alkotott, amelyben a presztízs, a gazdasági közösség, jogok és kötelességeken túl a
szórakozás és szociális fejlődés lehetőségét is biztosították egymásnak, a disznótoron, az
újszülött látogatásakor, beteglátogatáskor, házasságkötéskor, temetéskor, vagy a névnapi
összejövetelen.
A családok udvarait tekintve meg kell említeni a gazdasági tevékenységgel összefüggésben álló,
a gazdaság állapotát és szociális helyzetet is tükröző melléképületeket, mint istállók, ólak, csűr
és magtár. Az udvarokkal kapcsolatban pedig megemlítendő még, hogy egy udvarban több
család is lakott, többnyire kényszerből. Az egy udvaron lakó had növekedése ugyan növekvő
munkaerő mennyiséget jelentett, de a földek és lakóterület elaprózódását is egyben.
A házfelépítésében a rokonok és a szomszédok is segítettek, s a ház bár szociális helyzettől
függően, de többnyire három részes volt. A házban a gazda és a gazdasszony élvezett
elsőbbséget, ami az étkezésben és a fekhelyekben nyilvánult meg leginkább.
A háztartásokat elemezve a háztartásban élők száma és a háztartás vezetése fontos szempontok.
Továbbá a munkamegosztás és a család foglalkozásának összetétele, mely szerint többnyire
földet műveltek, vagy a földhöz hasonló súllyal tartottak állatokat is, vagy esetleg a föld
kicsinysége miatt kiegészítő bevételi források szerzése végett egyéb tevékenységet is vállalni
kellett. A munkák időigényét tekintve nem mindig egyenlő mennyiségű munkaerőre volt
szükség, így egyfajta munkaerő piaci politikát is folytatott a család, s a munkaerőt rokonokból,
fizetett munkásokból, szolgákból verbuválta. Az összetett szerkezetű háztartások (törzs,
zadruga, nagycsalád) funkcióit, a szakirodalom alapján a következőkben határozhatjuk meg:
biztosították a munkaerőt, megteremtették a differenciált munkamegosztás lehetőségét és a
nagyobb területek művelését, a több állat tartását, a nagyobb felhalmozás lehetőségét, a
nagyobb vagyont és presztízst. Továbbá gondoskodott az utódok jövőjéről, a megfelelő
nagyságú üzemméretről, a szociális funkciók révén a családtagok gondozásáról és arról, hogy
a családi gazdaság egy úgynevezett „prekapitalisztikus vállalkozássá” válhasson.
9. Törvények
Az idősekhez, nőkhöz, vagy gyermekekhez hasonlóan a család témában nem lehetséges az a
forgatókönyv, hogy átnézzük a törvényeket, majd összehasonlítjuk a múlt szokásait és a mai
intézményes helyzetet, ugyanis a család nem egy társadalmi csoport, hanem egy olyan
közösség, mely számtalan, a mai jóléti ellátások különböző területeit érintő ellátáshoz hasonló
szolgáltatást nyújtott. Így ebben a részben a család korábban leírt szolgáltatásait nézzük végig
párosítva a ma hozzá leginkább hasonlító szolgáltatással.
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A család néhány funkcióját megfigyelve, a család többek között érdekvédelmi közösség, mely
képviseli a családot és gondoskodik tagjairól. Ma érdekvédelmi közösségekbe csoportosulnak
a munkáltatók és a munkavállalók egy része is. Ilyen szervezetek a kamarák, szövetségek,
egyesületek, illetve szakszervezetek. Ha a 2012.évi I. munka törvénykönyvében lévő
szakszervezetekről szóló fejezetet nézzük, akkor sok olyan funkciót találunk, melyeket
korábban a család is ellátott, bár a törvényben a szakszervezetek a munkavállaló jogait védi, a
család pedig a családtagokét, de az érdekvédelem szintjén összehasonlíthatjuk őket. A törvény
270–272 §-ában megjelenik a szervezet joga a kollektív szerződéskötésre, jogosult a tagokat
tájékoztatni az őket érintő kérdésekben, képviseli a tagok gazdasági és szociális érdekeit. A
szervezet tagjának lehetősége van a szervezeten keresztül a véleményét eljuttatni a felsőbb
hierarchikus szintekhez. A szervezet joga, hogy képviselje tagjait anyagi, szociális, élet- és
munkakörülményeiket érintő kérdésekben. Meghatalmazással hatóságok előtt is képviselheti
tagját a szervezet.
A család egyben gazdasági közösség, vállalkozás és egy termelési egység is. A szakirodalomból
megtudhattuk, a nagycsalád milyen előnyökkel járt gazdasági szempontból, biztosította a
munkaerőt, a tőkét, az állatállományt, a felhalmozást, vagyont, üzemméretet. Ezt a téma nem
feltétlenül kapcsolódik a jóléti államhoz, de mindenképpen meg kell említenünk, hogy hasonló
józan érvek állnak azon döntések mögött, melyek alapján ma is megkötik a vállalati
együttműködéseket. S nem mellesleg a családok gazdasági egysége a tagok szociális
helyzetének emelésében is szerepet vállalt. Ha az Európai Unió gazdasági fejlődés érdekében
kiemelt szabadságelveket nézzük, miszerint szabad tőke, személy, áru, szolgáltatás áramlása
szükséges, akkor láthatjuk, mik azok, melyek a gazdasági együttműködésben kiemelt szerepet
kapnak abban a gondolkodásban, hogy minek az összehangolására, közösbe dobására van
szükség. Egy nagycsaládban szintén a munkaerő-piaci politika, a tőke, a különböző családtagok
tudásának szolgáltatása, áruk, eszközök játszanak szerepet azoknak az előnyöknek a
kiaknázásában, melyek a nagycsaláddal járnak együtt. [46]
Az egyik legfontosabb megállapítást a téma szempontjából Faragó Tamás tette, aki a „család
alapú szociális gondozó rendszer” kifejezést használta. Ezzel kapcsolatban érdemes
visszagondolni az előző fejezetekre, a nőkkel kapcsolatos ellátások, a gyermekvédelmi törvény,
vagy éppen az idősellátás kapcsán leírtakra. A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény, de a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény is
számtalan olyan intézkedést, ellátást fogalmaz meg, mely a családi alapú szociális
gondozórendszernek valamilyen formában része volt.
A nagycsalád szakirodalomban feltárt munkamegosztását megvizsgálva azt is feltűnik, hogy a
család minden munkaképes tagja dolgozott, ennek fejében pedig meg is kapta az ellátását. A
„nem dolgozik, ne is egyék” elv, illetve, hogy a betegek és az öregek is megkapták ellátásukat
eszünkbe juttatja a társadalombiztosítási rendszereket. Többek között azért is, mert a
„szolgáltatás” és a „fizetség” is akkor jár, ha az adott családtag elvégzi a munkáját. Mivel
munka egy paraszti gazdaságban mindig van, így egyfajta értelmezés szerint a nagycsalád
munkaerő-piaci politikát is végzett. Sok esetben még, ha a kalákamunkákra gondolunk, más
gazdaságokba is közvetített munkát, mely ellenértéke a munkaerő kölcsönzés lehetősége volt.
A munkavállaló és a munkaadó (a paraszti nagycsalád esetében a munkaképes családtag és a
munkája) összekapcsolása kapcsán a járási hivatalok munkaügyi osztályát kell megemlítenünk.
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóságkijelöléséről, valamint
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014 (XII. 13.) kormányrendelet
11. §-a tartalmazza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal feladat- és
hatáskörét. A 11. § szerint csak a relevánsakat és nem szó szerint felsorolva a hivatal munkaerőpiaci szolgáltatásokat szervez, munkaközvetítést végez, ismeri a munkaerőigényeket,
tanácsadást is végez és a munkával nem rendelkezők hátrányát enyhíti. Továbbá a
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közfoglalkoztatás kapcsán is szóba jönnek a képzések, a munkaközvetítés, az
információnyújtás. Ezen túl ellenőriz is és feltárja a munkát, s szervezi is azt. A fentieket
végiggondolva jelentős párhuzamot találunk egy paraszti gazdaság munkaszervezetével, kivéve
a közfoglalkoztatással kapcsolatos pontokban a „közt”, hacsak nem tekintjük az összehasonlítás
kedvéért a nagycsalád tagjait a köz-nek.
A szakirodalomból az is kiderül, hogy a családi segítségnyújtás kölcsönökben is megnyilvánult.
Ezek a kölcsönök a munkaerőn túl különböző használati tárgyakat és pénzt is érinthettek.
Anélkül, hogy belemennénk most napjaink ilyen-olyan kölcsönzőibe, mezőgazdasági gépek
lízingelésébe mindenképpen meg kell említenünk a banki kölcsönt. A pénzintézetek
szolgáltatásairól, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény rendelkezik. A törvény 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja említi a hitel és
pénzkölcsön nyújtását, mint pénzügyi szolgáltatást. Az értelmező rendelkezésekben, a 6. § 40.
pontja pedig értelmezi ezeket a kifejezéseket. A hitelnyújtás egy hitelkeret rendelkezésre
bocsátása, a pénzkölcsön nyújtása pedig pénzösszeg rendelkezésre bocsátása.
A pályakezdő fiatalok a család szociális helyzetétől függően különböző segítségeket kaptak
szüleiktől. A hagyomány szerint a férfiak akár földet, tanyát, szekeret, állatot is, nők pedig a
bútort, háztartási eszközöket. Ma megemlíthetjük a rendszerből kivont szocpol helyett a családi
otthonteremtési támogatást, melyet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető
családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016 (II.10) Kormány rendelet tartalmazza. A
támogatást a gyermekszámtól teszik függővé (11. §), s adott gyermekszámhoz, minimális
hasznos alapterületű lakást ír elő (8. §) Ezen túl természetesen számos fiatalokat segítő elemet
megemlíthetnénk, mint például a fiatal vállalkozókat támogató intézkedéseket, melyek
többnyire pályázati úton kerülnek kiosztásra.
A komákkal kapcsolatban meg kell említeni, hogy számtalan típusú segítséget nyújtott a komája
családjának, s különösen fontos szerepe volt a csonkacsaládokban. A koma, akár mint egy
családsegítő munkatárs funkcionált, de a különböző munkákban is segédkezett. Ezen túl a
szakirodalom alapján külön ki kell emelnünk a gyámsággal kapcsolatos szerepét, melyet ma a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályoz.
Ezen túl a koma segített a temetkezés lebonyolításában, s a keresztgyermekét érintő nagyobb
eseményekben is fontos szerepe volt, sok esetben rendezvényszervező feladatkörben tűnt fel.
A család egyfajta kezességet is vállalt a család tagjaiért, tekinthetünk erre úgy is, mint egy
kockázati közösség, különösen érdekes kapcsolatok voltak, amikor a koma egy helyi módosabb
gazda, s ilyenkor bizonyos értelemben patrónus – kliens kapcsolat jött létre. Így a család egy
biztonsági hálót jelentett. Ezen kívül, ahogy korábban is szó esett róla, a családban a tagok
megkapták a szocializációs terepet is, ahol magukra ölthették a közösség kultúráját és
szórakozhattak, ennek kapcsán megemlíthetjük a 1997. évi CXL. a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló törvényt, de a valósághoz közelebb áll, ha piaci alapú
szórakozóhelyekre gondolunk.
Az udvar kapcsán meg kell még említenünk, hogy az egy had egy udvarban való élése, de
bármely nagycsalád is egyfajta lakóközösséget alkotott, annyi különbséggel, hogy rokoni
viszonyban voltak egy ma lakóközösség alatt értendő közösséghez képest. A ház, illetve a
portához kapcsolódó épületek több többféle mai intézményt is kiváltanak, melyeket a korábbi
fejezetekbe taglaltunk. Egyfelől bölcsőde és napközi is volt, hiszen a szülők távolléte esetén is
volt, aki vigyázzon rá otthon. Másfelől családok átmeneti otthona, hiszen a saját lakás meglétéig
a fiatal pár otthon lakott, de ugyanígy idősek bentlakásos intézménye, vagy nappali ellátásként
is funkcionált, az egyebek mellett.
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RITUÁLIS GYILKOSSÁGOK ÉS EMBERÁLDOZATOK A
RÓMAI KÖZTÁRSASÁGBAN
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Absztrakt
A történelem során számos nép embereket áldozott az istenek számára, ugyanis ezt gondolták
a legnagyobb ajándéknak. Azonban egyes népek felhagytak ezzel a gyakorlattal, mert egyre
inkább úgy érezték, hogy embereket meggyilkolni a „halhatatlanoknak” nem más, mint a
barbárság, a civilizálatlanság egyik fő ismérve. Így gondolkodtak a rómaiak is, akik
megvetették ezeket a rítusokat. A rómaiak egyes emberáldozati formákat az évszázadok során
átalakítottak és helyettesítettek. Ilyen például május 14/15. egy Vesta-szüzekhez kapcsolódó
rituálé, az Argei, amelynek során a résztvevők rongybábukat hordoztak körbe, majd bedobták
őket a Tiberisbe a Pons Supliciusról. Cicero szerint a bábuk öreg embereket helyettesítettek. A
rómaiak – különféle okok miatt – nem mindig tudták vagy akarták helyettesíteni az
emberáldozatot. A Vesta-szüzek őrizték a szent tüzet, amely a közösség szívét szimbolizálta,
emellett számos rítus tartozott kötelességeik körébe. Amikor egy Vestát súlyos vétséggel
vádoltak meg, a pontifexek testületének tárgyalásán halálra ítélhették a papnőt. A kivégzés
módja az élve eltemetés volt – az erkölcstelen Vesták kivégzésénél ez volt a bevett gyakorlat.
Emellett három olyan alkalom is ismeretes, amikor a Vesta papnők körüli botrányok mellett, a
rómaiak két gallt és két görögöt temettek el élve a Forum Boariumon Kr.e. 228-ban, 216-ban
és 114/113-ban – ezt állítólag a Sibylla-könyvek tanácsolták. Az emberéletet követelő rítusok
további fajtái a gladiátor viadalok, amelyek kezdetben vallási szertartásokhoz kapcsolódtak.
Azonban nem volt olyan római isten, amelyik megkövetelte volna a rendszeres áldozatot, és
valószínűtlen, hogy a rómaiak úgy érezték, a halottaiknak emberáldozatra van szükségük egy
temetési rítus keretében. A tanulmány a fentebb említett esetek által rávilágít arra, miszerint az
emberáldozatok és rituális gyilkosságok legfontosabb kapcsolódási pontja, hogy a rómaiak
tartózkodtak a közvetlen erőszaktól, vagyis nem ontottak vért, bár ez az áldozato(ko)n nem
sokat segített. Emellett a rómaiak előtt sem volt teljesen ismeretlen a vallás nevében elkövetett
gyilkosság.
Kulcsszavak: rituális gyilkosság, emberáldozat, Római Köztársaság, Vesta-szűz, prodigium
1. Bevezető
A régi időkben számos népnél gyakorlat volt az isteneknek embereket áldozni, mivel ez a
legnagyobb ajándék az istenek szemében. A kőkorban az emberáldozat általános gyakorlat
lehetett és a világ szinte minden részén előfordult. Európában a germánokon kívül több európai
népnél (Pl.: az etruszk Tarquinii lakói [11, 7.15.] és [10, 37.]), valamint a Közel-Keleten az
araboknál, törököknél, Indonéziában, Nyugat-Afrikában, az amerikai őslakosoknál,
Polinéziában. [3, 3.] Olykor az emberáldozatokat kannibalizmussal ötvözték. Ez megtalálható
az ősi galloknál, kínaiaknál, de a görögöknél is (arcadiai beavatási rítusok, ahol a beavatottnak
meg kellett ízlelnie egy levágott fiú húsát). [3, 2.] Azonban egyes népek felhagytak ezzel a
gyakorlattal, és egyre inkább úgy érezték, embereket meggyilkolni a „halhatatlanoknak” nem
más, mint a barbárság, civilizálatlanság egyik fő ismérve. Eképpen gondolkodtak a rómaiak is,
akik megvetették az effajta rítusokat. Ellenben ha odafigyelünk jobban a forrásokra, találunk
ilyesfajta „barbár” megnyilvánulásokat a rómaiaknál is. Egyes áldozatokat bábukkal
helyettesítettek, ellenben bizonyos esetekben erre nem volt lehetőség. A vallási eskü
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megszegése miatt többször bűnhődtek meg a Vesta-szüzek, így engesztelve ki a rómaiak az
isteneket. A Vesta papnőkkel összefüggésben három alkalommal feláldoztak két görögöt és két
gallt. A Kr.e. III. században megjelennek a gladiátorküzdelmek, de még csak a temetési
szertartáshoz kapcsolódva. Ezeken kívül a prodigiumok felbukkanásakor felfedezett
hermahrodita gyermekekkel is végeztek, elhárítva a közeledő vészt. Ha jobban megvizsgáljuk
a különféle eseteket, melyek során a rómaiak rituális gyilkosságot, illetve emberáldozatot
mutatnak be, megállapíthatunk egy közös metszéspontot, melyre érdemes odafigyelnünk.
2. Rituális gyilkosság vagy emberáldozat?
A rituális gyilkosságokat és emberáldozatokat olykor-olykor szinonimaként használjuk, pedig
a két fogalom nem ugyanazt jelenti. Habár a határ közöttük nem éles, mégis szétválaszthatóak
egymástól. Több definíció is született a meghatározásukra, megnehezítve a pontos
fogalommeghatározást, azonban azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy az emberáldozatnál a
társadalom úgy véli, egy isten vagy annak kultusza megköveteli a rendszeres emberéletet. A
rituális gyilkosság egy, a körülmények szülte reakció (pl.: csapások, bűnök, prodigiumok stb.),
ahol a társadalom végrehajtja rituálisan egy ember megölését, remélve, hogy az isteneknek
szentelt áldozat legitimizálja az erőszakot, visszaállítja a rendet, megelőzi a közelgő
katasztrófát. Az emberáldozatnál az istenek megkövetelik az áldozatot, míg a rituális
gyilkosságnál az istenek ezt elfogadják, értékelik a gyilkosságot mint megtisztelő gesztust. Az
emberölés ezen mindkét fajtája az isteni segítséget akarja megkapni, hogy megelőzzön vagy
megoldjon egy krízist, miközben megtisztítja a közösséget. Az emberáldozatok rendszeresek és
preventívek, míg a rituális gyilkosságok alkalomszerűek és reaktívak. [10, 36-37.]1
3. Emberáldozat görögöknél és galloknál
A görög mitológiában az istenek megsértése miatti engesztelő áldozat többször is előfordul:
Kassziopeia megsérti Poszeidónt, ezért fel kell áldoznia szépséges leányát, Andromédát. A lányt
végül Perszeusz menti meg a Medusa-fej segítségével. A trójai háború kezdetén a görög hajóhad
a szélcsend miatt nem tudott kifutni Auliszból. Kalchas jós kijelenti, hogy a szélcsend
mindaddig fog tartani, míg Agamemnon engesztelő áldozatul nem hozza leányát, Iphigeneiát
Artemisznek, kit a neki szentelt szarvas lelövésével megsértett. Agamemnon hosszabb habozás
után beleegyezik leánya feláldozásába, de Artemisz a feláldozás pillanatában elragadja
Iphigeneiát. A két történet közös mozzanata az, hogy a véráldozat végül nem következik be, és
nem vonják a szereplők magukra az istenek haragját.
A pharmakoi-nak nevezett görög kiűzési rítusnak számos formája fellelhető a poliszok között.
A közösségből való kivetés/kiűzés célja a város megtisztítása, melyhez szükség van egy vagy
két személyre, akiket pharmakoi-nak hívtak. A különféle városokban a pharmakoi öltözéke
eltérő volt, akárcsak a kivonulás módja: fügeággal és csillagvirággal ütlegelték, megátkozták,
és megkövezték. Miután a szerencsétlen a város határához ért – néhány forrás szerint –
megölték. [9, 139–140.]
A gall törzsek babonásan vallásosak. Aki súlyos beteg vagy veszélyes helyen életét kockáztatja,
emberáldozatot mutat be, illetve arra tesz fogadalmat, amit a druidákkal végeztet el, mivel úgy
vélik, az isteneket csak úgy tudják kiengesztelni, ha életet adnak életért cserébe. [4, 6.16.] A
gallok a temetéseknél a halottal elégették kedvenc tárgyait, állatait, nagyszabású temetéseknél
olykor legkedveltebb szolgáikat és klienseiket is a lángoknak adták.[4, 6.19.]. A gallok egyik
1

Más megközelítéshez lásd.: Tatlock: Az emberáldozat a rituális gyilkosság egy formája, amely során az áldozó
megpróbálja megszerezni természetfeletti erők, illetve holtak szellemeinek támogatását a vérontás által. (Tatlock,
J. R.: Human sacrifice, ancient Near East. 2012) Ezen kívül Hughes 1991 1–12, Schultz 2010 518.
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istene, Esus a fűzfákkal állt kapcsolatban, és emberáldozatot követelt. Gyakran faemberként
ábrázolták, amint fákat vág, illetve nyes. [1, 289.]
4. Helyettesített emberáldozatok Rómában
Egyes vallási szertartások visszavezethetők a hajdani emberáldozatokhoz. A Lemuria, azaz a
halotti szellemek kiengesztelésének napja után következő Argei ünnep előzményeként Róma
városának huszonhét kijelölt pontján még az év kezdetén, március 17-én alkalmi szentélyeket
állítottak fel. Ezekben összekötözött kezű-lábú szalmabábokat (rongybábokat) helyeztek el.
Május 15-én a szalmabábokat a Vesta-szüzek és a pontifexek, élükön Iupiter papjának, a Flamen
Dialisnak ez alkalomra gyászruhába öltözött feleségével összegyűjtötték, majd ünnepélyesen a
Tiberisbe vetették [8, 52. és 15, 120.] a Pons Subliciusról. A víznek, akárcsak a tűznek, tisztító
erőt tulajdonítottak, amely elmossa a bűnt, a vétket, a fertőzést. A víz megtisztítja a
beszennyezett tárgyakat, megszabadít a prodigiumoktól, váratlan lényektől, melyeket a
társadalom elutasít. A megtisztulásra a sós vizet tartották a legjobbnak, és Tiberis a tengerbe
ömlik magával víve minazt, amit beledobnak (átkozott tárgyakat, bűnösök holttesteit stb.). [10,
24.] Cicero szerint a bábuk öreg embereket helyettesítettek2. Az ehhez hasonló Feriae Latinae
ünnep április végén volt, és bábukat akasztottak fel a fákra a korábban használt fiatal fiúk
helyett. [14] A szertartáson Iupiter papjának felesége sem fejét nem díszítheti, sem haját nem
fésülheti meg. [8, 88.]
5. Vesta-szüzek és rituális kivégzésük
A középső- és késő köztársaság korában a Vesta-szüzeket azon prominens családok lányai közül
választották ki, ahol mindkét szülő életben volt. A szolgálatuk harminc évig tartott, de sokan
életük végéig papnők maradtak. A Vesták őrizték a szent tüzet, ami a közösség szívét
szimbolizálta, emellett számos rítus tartozott kötelességeik körébe. A lányok kikerültek atyáik
fennhatósága alól, de ellentétben minden hajadon nővel a római társadalomban, nem
gyámkodott senki felettük, leszámítva a pontifex maximust, akinek a hatalma alá kerültek. A
pontifex maximus volt a főpap, a pontifexek testületének a feje, akinek jogában állt megbüntetni
a Vestákat, amikor azok megszegték valamely kötelességüket. Amikor egy Vestát súlyos
vétséggel vádoltak meg, mint pl. elvesztette a szüzességét (incestum), a pontifexek testületének
tárgyalásán, amit a pontifex maximus vezetett, halálra ítélhették a papnőt, ha bűnösnek találták.
A kivégzés módja az élve eltemetés volt. Az erkölcstelen Vesták kivégzésénél ez volt a bevett
gyakorlat. [7, 13–14.] Plutarkhos a következőket írja: „Aki gyaloghintójuk [t.i.: a Vestaszüzeknek] elé lép, halálbüntetéssel lakol. A Vesta-szüzeket kisebb vétségekért megvesszőzik,
néha maga a pontifex maximus hajtja végre a büntetést. A bűnöst mezítelenre vetkőztetik, a
megvesszőzés függönnyel elsötétített helyen történik. Ha a papnő elveszíti szüzességét, a Porta
Collina közelében élve eltemetik. Itt, még a városfalon belül, van egy latinul agger-nek nevezett
halom, alatta pedig egy kisebb föld alatti helyiség, ahova létra vezet le. A helyiségbe vetett
ágyat tesznek, mellette mécsest gyújtanak, s a legszükségesebb élelmiszerekből odakészítenek
egy csöppnyit: kenyeret, cserépedényben vizet, tejet és olajat; így akarják elhárítani maguktól
azt a vádat, hogy a legszentebb szolgálatokra felszentelt személyt éhhalállal ölik meg. […]A
bűnöst keresztülviszik a forumon egy szíjakkal szorosan átkötött és sűrűn lefüggönyözött
gyaloghintóban. […]Amikor a gyaloghintó megérkezik a kijelölt helyre, a főpap a büntetés
végrehajtása előtt titkos imát mond, majd a lefátyolozott vétkes papnőt ráállítja a létrára. Ezután
a papnő lemegy a föld alatti helyiségbe, a kívül maradottak felhúzzák a létrát, utána pedig sok
2

Lásd.: Cicero: Pro Roscio Amerino 100. (Cicero Defence Speeches. Translated with Introductions and Notes by
D. H. Berry. Oxford University Press, 2000)
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földet hánynak a bejáratra. Így büntetik meg azokat, akik megszegik szüzességi fogadalmukat.”
[13, 10.] Gyakorlatilag Rómában a vétkes Vesta papnő pharmakos lett, a tökéletes áldozat a
város megtisztításához. [12, 578.] A felfokozott vallási hisztéria és politikai krízis időszakában
fordult elő a Vesták meggyilkolása. Amikor a papnőket szüzességük elvesztésével vádolták,
nem csak bűnösnek, hanem bűnözőnek is tartották, mégpedig mind közül a legrosszabbnak:
árulónak. [12, 580.] A források gyakran elfelejtik, hogy egy nemi együttlétnél általában egy
férfinak is lennie kell a képben. Ezeknél az eseteknél a csábítók neve nem minden esetben
maradt fenn, valamint az ő vétkük kevésbé volt hangsúlyos, mint a papnőké. A férfiak büntetése
száműzés vagy kivégzés lehetett. A férfiak nevének elmaradása azonban más okból is
történhetett: az erkölcstelenség vádja nem csak a szüzesség elvesztését jelenthette. Pl.: Kr.e.
420-ban Postumia vétke igen meglepő: túl csinosan öltözködött, ezen kívül túl okos volt. [12,
581.]
Halicarnassosi Dionysios szerint Tarquinius Priscus uralkodása idején temették el élve a Vesta
Pinariát. [7, 14.] M. Fabius és Lucius Valerius consulságának évében (Kr.e. 483-ban) háború
tört ki a veiibeliekkel és a volscusokkal. Fenyegető, égi csodajelek mutatkoztak rendszeresen.
Az istenség haragjának okát nem találták, akár állati belekből, akár madarak röptéből jósoltak,
minthogy hiba esett a vallási szertartásokban. „Az ijesztő jelek azonban végül is arra vezettek,
hogy erkölcstelenséggel vádolva elítélték és kivégezték Oppiát, az egyik Vesta-szüzet. [11,
2.42.] Hogy valóban bűnös volt-e, nem tudjuk. Ezután találunk még hasonló eseteket a római
történelemben, mint pl.: Kr.e. 472-ben, Kr.e. 420-ban, Kr.e. 337-ben, és Kr.e. 266-ban, amikor
a bűnös papnőt, Capparoniát a bevett szokással ellentétben felakasztották. [7, 15.] Kr.e. 228ban Tucciát végezték ki, aki egy történet szerint a Tiberisből kimert vízzel próbálta bizonyítani
ártatlanságát, miszerint elviszi a Vesta templomba anélkül, hogy akár egy csepp is
kifröccsenjen. [7, 14–15.] Kr.e. 216-ban Opimiát és Floroniát ítélték el erkölcstelenség
vádjával, Kr.e. 114/13-ban pedig Aemilia, Licinia és Marcia állhatott bíróság elé, de csak
egyiküket végezték ki. A köztársaság időszakának utolsó esete Kr.e. 73-ban történt, mikor
Fabiát3 idézték meg, mivel bűnös viszonyt folytatott Catilinával, végül azonban felmentették
őket. [15, 15.1.]
6. Római emberáldozatok
Tudunk három alkalomról, amikor a Vesta papnők körüli botrányok mellett, a rómaiak két gallt
és két görögöt (két férfi és két nő) eltemettek élve a Forum Boariumon Kr.e. 228-ban, 216-ban
és 114/113-ban. Állítólag a Sibylla-könyvek tanácsolták ezt. Itt már nem rómaiak az áldozatok,
hanem Róma ellenségei. Néhány tudós a Kr.e. 228-as emberáldozatot a Gallia Transalpina
területén élő gallok inváziójának előjeleként tekinti. C. Cichorius kimutatta, hogy mindegyik
esetet a Vesta-szüzekkel kapcsolatos botrányok előzték meg. Arra jutott, hogy ezeket az
áldozatokat a Sibylla-könyvek írták elő, ami azt jelentheti, hogy a Kr.e. 228-as áldozatnak
semmi köze a gall invázióhoz. Ellenben A. Eckstein szerint az emberáldozatokat nem pusztán
a Vesta-szüzek erkölcstelensége miatt mutatták be. Úgy véli, a Kr.e. 216-os és Kr.e. 114/3-as
eset is a pax deorum megzavarását jelentette, ami miatt a Római Köztársaság veszélybe került.
A Kr.e. 216 és 114/3 éveinek áldozatai összefüggnek a cannaei katasztrófával, illetve a Kr.e.
114-ben a scordiscusoktól elszenvedett római vereséggel. Az utóbbi esemény nem
különösebben volt veszélyes, és nem fenyegette közvetlenül Rómát. Ha ezt a gondolatot
követjük, érdekes, hogy az emberáldozatok szembetűnően hiányoznak, az alábbi eseteknél,
amikor pedig igen csak indokolt lett volna; pl.: amikor mindkét Scipio elesett Hispániában
(Kr.e. 212) vagy a gall salassusok elleni vereség Kr.e. 143-ban, illetve a Kr.e. 105-ös kimber
diadal Arausionál. Kijelenthetjük, a vereség, a háború vagy a vallásos aggodalom ritkán
3
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eredményezett emberáldozatot. Ezért a Vesta-szüzek erkölcstelensége mégiscsak meghatározó
szerepet játszhatott. [6, 497–499.]A Kr.e. 228-as emberáldozatokról beszámoló forrásaink nem
beszélnek a 3 évvel későbbi gall invázióról. Ha a rómaiak készültek egy nagy erejű gall
invázióra (ahogy Polybios írja), amit emberáldozattal kívántak elhárítani, akkor ezt miért nem
említi egyetlen más forrás sem? [6, 499.] Láthatjuk, a Kr.e. 228-as áldozat és a Kr.e. 225-ös
invázió közötti kapcsolat kevéssé lehetsége. [6, 498.]
A Kr.e. 216-os, cannae-i vereség utáni eseményről így számol be Livius:
„Nemcsak a szörnyű csapások s az ezenfelül mutatkozó csodajelek töltötték el őket rémülettel,
de az is, hogy ebben az évben két Vesta-szűzre, Opimiára és Floroniára bizonyosodott rá a
paráznaság bűne; ezért az egyiket ősi hagyomány szerint a Porta Collinánál élve eltemették a
földbe, míg a másik saját kezével vetett véget életének. L. Cantilius főpapi írnokot – ezeket ma
kisebbik főpapoknak nevezik –, akivel Floronia paráználkodott, a főpap a Comitiumon addig
vesszőzte, míg az ütések alatt kilehelte lelkét. Mivel ezt a bűnt, mint ennyi csapásnak közepette
lenni szokott, szerencsétlen előjelnek tekintették, felszólították a decemvireket, hogy
tekintsenek bele a Sibylla-könyvekbe, Q. Fabius Pictort pedig elküldték a delphoi jósdához,
megtudakolni, milyen imákkal és könyörgésekkel engesztelhetik ki az isteneket, s mikor ér
véget a roppant csapások sorozata. Közben a sorskönyvek intésére több rendkívüli áldozatot
mutattak be. Többek között a Forum Boariumon egy gallus férfit és nőt, s egy görög férfit és
nőt befalazott, földalatti üregbe zártak, amelyet már előzőleg is bemocskoltak a római vallási
szertartásokhoz teljességgel méltatlan efféle emberáldozattal.” [11, 22.57.]
A Kr.e. 115 és 113 között bekövetkezett erkölcsbotrány utáni következmények azonban már
nem ilyen egyértelműek. Három Vesta-szűz: Aemilia, Licinia és Marcia lett megvádolva
erkölcstelen életviteléért, mivel római lovagokkal folytattak bűnös viszonyt. (Tehát a hat fős
Vesta-papi testület fele.) A per hosszas huzavona után a „legbűnösebb” Vesta-szűz
kivégzésével, a másik kettőnek enyhébb büntetésével zárult le. Plutarchoson kívül azonban más
forrás nem említi az erkölcsbotrány következményei közül a gall és görög személyek
eltemetését. [8, 61.]
Előfordulhat, hogy az efféle vallási megnyilvánulás a régi etruszk befolyás egyik öröksége,
Róma így próbálva elhárítani a jövőbeli katonai katasztrófákat, gallokat és görögöket
felajánlva, mint korábbi és mint jövőbeli ellenségek, akik megfelelően reprezentálják az
„ellenség” szó fogalmát. Más szavakkal, míg a görögök és gallok halála a Sibylla-könyvek által
utasított szokatlan emberáldozat lehetett, addig a Vesták halála rituális kivégzés volt. [10, 38.]
A köztársaság korának középső szakaszában hódításaik alkalmával a rómaiak olykor
lerombolták ellenségeik szentélyeit, templomait, lemészárolták az ellenséges városok lakóit,
azonban a rómaiak nem láttak párhuzamot katonai konfliktusaik, valamint a római- és
ellenséges istenek konfliktusai között. [18, 282.]
7. Bustuariusok, azaz gladiátorok
A gladiátor viadalok kezdetben vallási szertartásokhoz kapcsolódtak. Nem volt olyan római
isten, amelyik megkövetelte a rendszeres áldozatot, és valószínűtlen, hogy a régi rómaiak úgy
érezték, a halottaiknak emberáldozat kell, mint temetési rítus. A nyilvánosan történő
gyilkosságok, melyek a halott lelkének történő felajánlások, temetéseken Rómában Kr.e. 264ig nem dokumentálhatók. [10, 40.] A hagyomány szerint az első küzdelmet Kr.e. 264-ben
rendezte Iunius Brutus temetése idején két fia. A küzdelem a temetés utáni kilencedik napon
történhetett három pár harcossal, akiket ekkor még nem gladiátornak, hanem bustuariusnak
hívtak (bustrum: sírkamra vagy halotti máglya szóból). A halotti játék a gyászidő végét jelezte.
Az első összecsapás a Forum Boariumon zajlott, amely azután többször adott helyszínt az efféle
rituáléknak. [2, 17.] A gladiátori munus nem tisztán hétköznapi esemény, hanem emberáldozat,
ami nem hivatalos eleme a római vallásnak, és a Kr.e. I. századig nem volt rendszeres része az
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állami fesztiváloknak. [10, 40.] A II. pun háború vége felé P. Cornelius Scipio a Hispániában
elesett nagybátyja és apja emlékére nagyszabású gladiátorviadalt rendezett önkéntesekből. [11,
28.21.]
8. Hermafroditák mint prodigiumok
Rómában különféle alkalmakkor prodigiumok, azaz előjelek bolygatták fel a kedélyeket. Livius
könyveiben gyakran számol be efféle csodajelekről, mint amikor villám csapott valamely isten
templomába, egy szobor vérzett, kőeső esett, három holdat láttak stb. Ezeket a különféle és
változatos csodajeleket a rómaiak megpróbálták valahogyan „lecsillapítani” (pl.: több napos
könyörgéssel és nagyobb áldozati állatokkal). Úgy vélték, ez az istenek rosszallását fejezi, ezért
meg kell őket békíteni könyörgésekkel, nagyobb áldozati állatokkal. Előfordult azonban
ezekhez kapcsolódó rituális gyilkosság is, amikor „torz gyermek” jött a világra, és ezt rossz
ómennek vélvén a rómaiak megölték: az etruszk haruspexek parancsára a hermafrodita
(androgynos) gyermeket egy ládába tették, kivitték a tengerhez, és beledobták. [11, 27.37.] Erre
találunk több példát is Liviusnál. Az első eset Sinuessában történt Kr. 209-ben, a második
Frusinoban Kr.e. 207-ben, ahol egy négy éves külsejű gyermeket találtak4. Az utolsó helyszín
Sabinum Kr.e, 200-ban, ahol a gyermek mellett egy tizenhat éves fiatal is előkerült, de végeztek
velük. [11, 27.11., 27.37., 31.12.] A Kr.e. I. századból még több hasonló eset bukkan fel,
ráadásul elég sűrűn egy igen zűrzavaros korszakban: Kr.e. 98, Kr.e. 97 és Kr.e. 95-ben. Kr.e.
92-ben két hermafrodita került elő. Kr.e. 90-ben egy férfi értesítette a hatóságokat, miszerint a
menyasszonya hermafrodita. A nyomozás után elrendelték a menyasszony elégetését. Ez volt
az utolsó feljegyzett esett, amely során a rómaiak hermafroditát találtak. [5, 297–299.] Kr.e.
209 és Kr.e. 92 között tizennégy olyan hermafrodita gyermek és újszülött esetéről tudunk,
melyeket prodigiumnak könyveltek el, és jelentették a római szenátusnak. [16, 529.]
És egy érdekes kivétel a köztársaság végéről: a Kr.e. 46-os játékok alkalmával5 Caesar néhány
katonája lázongott, hármat közülük kivégeztek. Cassius Dio azt mondja, úgy ölték meg őket,
mint egyfajta vallásos rítus, noha a Sibyllák nem írtak ilyet elő, és nem volt semmiféle más
jóslat sem erre vonatkozóan, ám mégis feláldozták őket a Campus Martiuson a pontifexek és
Mars papja, és a fejüket a Regia közelében függesztették ki. Ez nem az istenek kifejezett akarata
volt, de Caesar megpróbált „szakrálizálni” egy katonai büntetést. [10, 38. és 17, 194.]
9. Összegzés
A rómaiak ismerték, és alkalmanként gyakorolták a rituális gyilkosságokat és
emberáldozatokat. Az ősi időkben ez rendszeres lehetett, de később az emberáldozatokat
bábokkal helyettesítették, ám nem minden esetben. A bűnös Vesták – ha megszegték
fogadalmukat, és elvesztették szüzeségüket – élve temetéssel bűnhődtek. A köztársaság korának
végéről már csak egy ilyen esetről hallunk, ahol viszont a papnőt, Fabiát felmentették.
Lehetséges, hogy a Kr.e. IV–III. század nagy erkölcsbotrányai vagy a Kr.e. II. század végi
skandalum után a Vesta papnők erkölcse látványosan helyreállt? Nem valószínű. Inkább arról
lehet szó, hogy Rómának közeli ellenségektől már nem kellett tartania, emellett a közerkölcs
zuhanni kezdett: a Kr.e. II. század végétől a korrupció, a fényűzés és a hedonizmus egyre
nagyobb méreteket öltött, amely a vallás elhanyagolásával járhatott. Három esetben a Vesták
paráznasága mellett két görög és két gall párt is eltemettek élve. A gladiátorok küzdelme
kezdetben vallási célt szolgált, ahol a harcosok egymással végeztek. A prodigiumok közül a
4
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5
Scullard ezt az időpontot Kr.e. 44-re tette.

786

hermafrodita gyermekek megölésénél az volt a bevett gyakorlat, hogy a szerencsétlent egy
ládába tették, kivitték a tengerpartra, és a tengerbe vetették, figyelve arra, nehogy a
hermafrodita lába érintse a földet. Ha alaposabban megvizsgálja a fentebbi eseteket, egy nagyon
érdekes összefüggést találhatunk a különféle esetek között: a rómaiak figyeltek arra, hogy a
közvetlen erőszakot kerüljék, és ne ontsanak vért. Úgy vélték, az emberáldozat és a rituális
gyilkosság a barbárság egyik legfőbb ismérve, ezért kerülték a közvetlen vérontást, leszámítva
Caesart a Kr.e. I. század második felében.
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Absztrakt
Témaválasztásom nem indokolatlan, hiszen a két világháború közötti magyar diplomáciáról
érdemes és kell is beszélni. Az első világháború után hatalmas változáson ment át mind a
Külügyminisztérium mind pedig a diplomácia testület. Kvázi professzionalizálódás mutatkozik
meg, amelynek kibontakozása az 1930-as évekre olyan szintet ért el, hogy kiváló diplomáciai
kar kovácsolódott össze.
Az elszigeteltségből való kitörés egyik releváns pillére volt a diplomaták képzése és
munkásságuk során szerzett tapasztalatok beépítése a magyar politikába. Ebbe a metódusba
abszolút beilleszthető Újpétery Elemér és diplomata pályájának vizsgálata. Pályája feltárása
során sikeresen interpretálható a korszak diplomata karrierek felépülése, azok jellemvonásai.
Ugyanakkor ellentmondás is tapasztalható, hiszen a korszakra jellemző volt, hogy a diplomaták
felvételekor az anyagi hátterük dominált és döntötte el sikerességüket. Elemér esetében ez nem
így történt, hiszen ő egy középpolgári családból származott. Felvételének hátterében az a tény
állt, hogy az 1918-ban bekövetkezett világháborús veszteség következtében a régi rendszer – a
Ballhausplatzon tevékenykedő – diplomaták nem kívánták az új, köztársasági rendszert
szolgálni, így többségük elhagyta az országot.
Újpétery Elemér számára az első igazán nagy fordulatot 1938 hozta, amikor május 14-én
megalakul az Imrédy-kormány, ahol Újpétery Elemér személyi, külügyi titkári szerepet tölt be
Imrédy Béla mellett. Visszaemlékezésében leírja, hogy igen jó viszonyt ápoltak egymással,
amely releváns abból a szempontból, hogy Imrédy is bizalmi emberének tekintette így a
lisszaboni követi munkásságát támogatta. Újpétery Teleki Pál mellett is exponált pozíciót töltött
be és bizalmi emberének számított. Az egyre növekvő politikai nehézségek, a második
világháború kitörése, a döntésképtelenség és az egyre nagyobb német befolyás és elköteleződés
Teleki Pál öngyilkosságához vezetett. Újpétery volt az utolsó, aki Telekit élve látta 1941. április
2-án. Lisszaboni munkásságát 1942-ben kezdte el, Wodianer Andor főnöksége alatt. Megbízása
elején sajtómunkálatokkal bízták meg majd feladatköre egyre inkább kiszélesedett.
Előadásomban a célom a Lisszabonban eltöltött munkásságának a bemutatása a második
világháború idején, egy semleges országban, egy egyre inkább német elkötelezettségű ország
érdekében.
Kulcsszavak: Magyarország, külpolitika, Újpétery Elemér, diplomácia, diplomata
1. Előzmények
1.1 Politikai előzmények
Jelen tanulmány egy magyar diplomata – Újpétery Elemér – karrierútjának csúcsát kívánja
bemutatni, viszont elengedhetetlen az ahhoz vezető út és előzmények felvázolása.
Érdekes maga a tény, hogy a két világháború közötti Magyarországon beszélhetünk-e
diplomáciáról, illetve külpolitikai irányvonalról? Hogyan és milyen körülmények között jutott
el idáig az ország? Ha kronológiai elemzést végzünk a válaszért egészen 1918-ig, az leső
világháború végéig kell visszanyúlnunk. A háború vége Magyarország számára nem csak a
veszteségek és szankciók sokaságát jelentette, hanem egy új önálló politikai berendezkedés
megteremtését is. Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásának hatása a magyar
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diplomáciára alapját képezi a későbbi külpolitikai irányvonalak, diplomáciai jellemzők
átalakulásának. A gazdasági és politikai elszigeteltség általánossága még inkább megnehezítette
az ország vezetőinek helyzetét. Kényszer mechanika volt az, ami a magyar külpolitikát 1918
után mozgatta. A revízió igénye olyan hatalmas nyomásként nehezedett az ország vezetőinek
vállára, amely minden egyéb kihívást háttérbe szorítva nyert dominanciát. A vesztes országnak
1920-ban a trianoni békeszerződés szankcióval is szembe kellett nézni, illetve a létrejött
kisantant nyomásával is meg kellett birkózniuk. Ilyen körülmények voltak azok, amelyek
befolyásolták a magyar diplomácia kibontakozását.
Az 1918-ban bekövetkezett rendszerváltás, birodalmi összeomlás önmagában pesszimista képet
fest a jövőre való tekintetben. Ugyanis Magyarország eddig egy nagy birodalom részeként,
alárendelt szerepben tetszelgett így – bár voltak jelen magyar külügyérek a közös külpolitikában
– a magyar szerepvállalás mégis csekély maradt. Ugyanakkor az összeomlás megítélése a
diplomáciai változások tökrében kettős. A negativitás, a nehézség a fentebb leírtakban
tapasztalható, hogy 1918 előtt nem volt önálló magyar diplomácia, sem önálló magyar
Külügyminisztérium, így a politizálási alternatívák – magyar részről – szűk és megkötött
térnyerésével találkozhatunk. Másik oldalról megvilágítva 1918 következményeit, a
rendszerváltás Magyarország számára kvázi pozitív értelemben vett lehetőség, amely során
külpolitikai céljait önállóan megkonstruálhatja és véghez viheti, de tapasztalat híján a kezdeti
nehézségek jelen voltak. Az önállósodás dilemmáját tovább nehezítette az a tény, hogy a közös
külügyet képviselő, régi rendszer diplomatái nem kívánták az új, köztársasági rendszert
szolgálni, így többen elhagyták az országot. Ennek következtében szükségszerűvé vált egy új
generáció felfuttatása és alkalmazása a magyar külügyi szolgálatban 1918 után.
A Külügyminisztérium reformját tekintve a 19. századi mibenléte adta az előrehaladás fókuszát.
Ugyanis Magyarország a 19. században aktív résztvevője volt az európai
kapcsolatrendszereknek, amiben a törést az első világháború és annak következményei
jelentették.
Bár a dolgozat nem a Külügyminisztérium reformjainak bemutatását tűzte ki célul, mégis
kitérek rá pár gondolat erejéig. A Tanácsköztársaság idején a KÜM-ben már több mint 202 főt
számlálhatunk, így a fejlődés minőségi voltát tapasztalhatjuk. A külpolitikai célok tekintetében
a stabilitás Bethlen István miniszterelnökségének idején állt be. A revízió lett az egyértelműen
megvalósítani kívánt külpolitikai irányvonal. Jelentősége a külügyi szolgálatbab abban
mutatkozott meg, hogy a kapcsolatfelvételek bizonyos országokkal irányítottan zajlottak,
nevezetesen – kijelentésem bizonyításaképp – kiemelem Barcza György vatikáni és londoni
követet, Szegedy-Maszák Aladár magyar diplomatakövet tevékenységét. Ők is az új generáció
tagjaiként haladtak előre diplomata karrier útjukon. Előrehaladásuknak, sikeres
pályafutásuknak hátterében a kialakított diplomata képzés állt, nevezetesen, hogy kötelesek 4
évet belszolgálatban 4 évet külszolgálatban eltölteni. A képzés betartásával – lehetőség szerint
– kiváló diplomáciai kar kiképzésére kerülne sor. A képzést egy ún. versenyvizsga zárja,
amelyet sikeresen teljesítők között megszülethetne egy megfelelő diplomáciai nemzedék.
A rendszerváltást követő diplomáciai változások, főképpen a revíziós külpolitikai igény
támaszpontjaként interpretálhatók. Több országgal ismét aktív külpolitikai kapcsolatot ápolt
Magyarország, így a kezdeti nehézségek feledtetni látszanak. Ugyanakkor nagyhatalmi
szerepről közel sem beszélhetünk, a német befolyás és együttműködés hatalmas
bizonytalanságot keltett az Antant országokban.
Ezt a politizálási irányvonalat szolgáló, az új generációnak – „lövészárok arisztokráciának” is
nevezett – diplomáciai nemzedék tagja, kutatásom alanya Újpétery Elemér is.
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1.2 Életrajzi háttér
Újpétery Elemér 1911. január 19-én született Eszéken. Eredeti neve Ulakity Elemér.
Középpolgári családból származott, édesapja Újlakity György, aki egy hajózási vállalat
tisztviselője volt. Elemér középiskolai tanulmányait több helyen végezte, Pécsett, Budapesten
és Baján, utóbbi helyen tette le érettségijét is. Ezt követően a Budapesti Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Karának Külügyi és Közigazgatási Szakára járt, 1934-ben doktorátust
szerzett. Országos Szociálpolitikai Intézetben kezdett el dolgozni 1936 nyaráig, ezt követően
külügyi szaktanfolyamot végzett és a Külügyminisztériumba megkezdte próbaidős
tevékenységét. 1937. október 1-jén – a próbaidő leteltét követően – segédfogalmazóként kezdte
meg diplomata karrierjét. Ezt a pozíciót az elnöki, majd a protokoll osztályon is betöltötte.
Utóbbi esetben olyan exponált pozícióval rendelkező személlyel ismerkedhetett meg, akikkel
folytatott beszélgetése során egyre nagyobb betekintést nyert a külpolitikai, diplomáciai
folyamatokba.
Az 1938-as év fontos fordulópontként értelmezhető karrierjében. Imrédy Béla miniszterelnök
személyi külügyi titkára lett, majd Csáky István külügyminiszter személyi titkára. Külügyi
pályája egészében „németbarát” beállítottságúnak tartották, ennek hátterében a Gömbös-éra
nyomokban fellelhető hatása áll, ugyanakkor sosem volt náci és mindvégig az ország
vezetőségeinek sorába beállítva az ország érdekeit szolgálta. Későbbi, Lisszaboni tartózkodása
idején pedig már egyértelműen az angolszász orientáció szükségességét helyezte előtérbe. Ezt
a vádat tovább erősítette az a tény, hogy 1940. november 28-án feleségül vette Imrédy Mária
Magdolnát, Imrédy Béla unokahúgát, Imrédy Kálmán lányát, mely család még a második
világháború utolsó éveiben is a német győzelemben hitt. Így a rokoni kapcsolatok sok esetben
megkérdőjelezték Újpétery politikai beállítottságát is.

1. ábra: Újpétery Elemér és Imrédy Magdolna
Forrás: Újpétery Elemér személyes hagyatéka húgától, Albert Sándorné Újpétery Edit nénitől,
Baja
1941-től a Külügyminisztérium Kulturális Osztályának helyettes vezetőjeként tevékenykedett.
Bizalmi kapcsolatban állt Teleki Pállal (volt tanítója), és a források alapján ő volt az utolsó, aki
élve látta a miniszterelnököt. 1942 neuralgikus pont az életében, ugyanis ez év október 9-től a
lisszaboni magyar követségen kezdte el titkári teendőit, feladata, hogy érvényesítse, ismertesse
és segítse a magyar külpolitikai célok megvalósítását a semleges Portugáliában. Közvetített a
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nyugati hatalmak és a magyar kormány között, folyamatosan jelentéseket írt, felvázolva ezzel
az adott helyzetet.
Lisszaboni tevékenysége pályájának csúcspontjaként értelmezhető, érdekes a következtetés,
miszerint egy középpolgári család sarja, az új diplomáciai nemzedék tagjaként segíthette a
magyar külpolitikai célok megvalósítását és olyan bizalmi kapcsolatok kialakítását
tapasztalhatjuk, amelyek még inkább hozzájárultak diplomata pályájának sikerességéhez.
A bizalmi kapcsolatok fenntartását a permanens levélváltások biztosították – ugyanakkor
Lisszaboni tartózkodása idején ebben változás állt be.

2. ábra: Újpétery Elemér
Forrás: Újpétery Elemér személyes hagyatéka, húgától Albert Sándorné Újpétery Edit nénitől,
Baja
2. A lisszaboni követségen
2.1 1942-1946
1942 – csak úgy, mint az 1938-as év – neuralgikus pont Újpétery Elemér életében. 1942.
október 9-én kezdte meg tevékenységét Lisszabonban. A politizálási alternatívák és a hatalmi
hovatartozás heves szóváltásai és képlékeny, folyamatosan váltakozó tendenciái között
képviselte a magyar álláspontot.
Wodianer Andor főnöksége alá került, aki meglehetősen kerülte Elemérrel a szimpátiát –
legalábbis az első években. Ennek hátterében az állt, hogy olyan információk jutottak el hozzá,
hogy a magyar külpolitikát képviselő diplomata szélsőjobboldali beállítottságú, amit a követ
felfogása szerint – figyelembe véve a háború körülményeket – teljesen elfogadhatatlan.
Gyakorlatilag Wodianer nem is értette, miért Újpétery Elemérre esett a választás. (Újpétery
Elemér visszaemlékezése és a tények tükrében abszolút megcáfolható ez a vád, ugyanis 1944.
március 19 után több diplomata is disszidálni kényszerült az országból, hiszen a német
megszállás következtében vagy börtön vagy halál áldozataivá váltak volna. Újpétery Elemérnek
is ez lett volna a sorsa, így szélsőjobboldali beállítottsága teljeséggel megvétózható.)
Újpétery az alábbi módon ír Wodiannerről visszaemlékezésében:
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„Ő nem tudott különbséget tenni radikális földreform, népi írók, a parasztság és a munkásság
szerepe a közéletben – ez volt az egész generáció és az én felfogásom is – és a nemzeti
szocialista német beállítottság között.”1
Olyan feladatokkal bízták meg, hogy ismerje meg a követség belső munkálatait, amelynek
sokrétűsége abban mutatkozott meg, hogy más országok követségeivel tartották a kapcsolatot,
ismerni kellett a kapcsolati hálókat, a különböző adminisztratív feladatokat. Prioritásban
részesüljön a munkák közül a kapcsolatteremtés a portugál sajtóval és a társadalmi kapcsolatok
számának kibővítése. Kezdetben Újpétery Elemér szerepvállalása marginalizálódik az
angolszász viszonylatban – 1943-tól ebben is változás következik be.
Kötelező volt a követi jelentések megírása, amelyek közül Magyarországra is küldött haza
Elemér – hiszen hazájának is beszámolóval tartozott. Jelentéseiben az aktuális helyzetképet
vázolta fel.
Lisszabon a második világháború ideje alatt Európa egyik legnagyobb kémközpontja volt.
Elemér a jelentéseiben szót ejt arról, hogy a rádióadások szigorú ellenőrzés alatt állnak – ebben
is 1944. március 19. fogja meghozni a változást. A tudósítások kapcsán Tamás Andrástól is
tájékozódhatott, aki a Magyar Távirati Iroda (MTI) lisszaboni tudósítója, illetve a Revíziós Liga
lisszaboni kiküldöttje volt. Bár Újpétery hosszasan cizellálja, hogy munkája nem mindig
hiteles, némi információ hasznos lehetett számára – főleg a nagy ellenőrzések és cenzúrák
közepette.
Jelentéseiben – főképpen a háború előrehaladtával – a bizakodó hangulat kezdett háttérbe
szorulni és mindinkább az elkeseredettség és a háborúból való kiugrás esélyeinek latolgatásai
váltották fel. Egy 1942 végén írt jelentésében arról panaszkodik, hogy kevés – sőt egyre
kevesebb – hírt kapnak Magyarországról és javasolja, hogy a Magyar Távirati Iroda minden
nap egy rövid, összefoglaló sürgönnyel szolgáljon. Ekkor még két havi kint tartózkodása
szűkszavú jelentést eredményezett, de már második jelentése sokkal inkább cizeláltabb volt és
kiválóan prezentálja, hogy már sokkal inkább kiveszi a részét a követségi feladatokban. Olyan
kérdésekben értekezik, mint a tengelypropaganda, az angolszász propaganda, a segítségkérés
formája, olyan feladatokhoz, amelyhez saját erőből nem voltak meg az eszközök. A fennálló
politikai helyzetet is kiválóan ábrázolja:
„Szinte bosszankodva lehetne mosolyogni azon, hogy milyen furcsa helyzetben vagyunk. Amit
a tengelynek kellene elhinni rólunk, hogy tudniillik megoldjuk a zsidókérdést, szívvel-lélekkel
harcolunk a keleti fronton, akarjuk és várjuk az új Európát (az övékét), azt az angolszászok
hiszik rólunk. És amit az angolszászoknak kellene hinni, hogy a zsidókkal szemben relatíve
toleránsak vagyunk, öncélú politikát folytatunk stb. – azt a tengely képzeli rólunk.”2
Ez a szövegrészlet egy 1943 évi jelentéséből származik. Újpétery szeretett volna személyesen
is értekezni lisszaboni munkássága idején Budapesten – erre sor is kerülhetett 1943-ban, amikor
hazatért Magyarországra.
Fő téma a nyugati támogatás, az angolszász kapcsolatok – egyszóval a kiugrási lehetőségek
formája, esélyei álltak a középpontban. A magyar diplomatának kiváló rálátása volt az európai
kapcsolathálók kialakítására, így mikor az angol–amerikai támogatásról faggatták pesszimistán
– sőt inkább a helyzetképet felmérve, realistán nyilatkozott. A magyar politikai törekvések
önmagukban determinálják a jövő cselekményét és az együttműködés lehetőségét a második
világháború alatt. Újpétery lisszaboni követségi munkája során igen jó kapcsolatot alakított ki
a lengyel Kowalevski követtel, akinek szavai nagymértékben hatottak rá. Nem csak
Lengyelország jelenével és sorsával volt tisztában, hanem az európai kapcsolatrendszeren is
átlátott, így mikor Magyarországon feltették a kérdést, hogy az angolszászok számára nem
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nyilvánvaló-e a tény, hogy az ország ki van szolgáltatva a németeknek, a válasz bár pesszimista
mégis tényszerű volt:
„Látják. Feladták a lengyeleket is, és azoknak több ütőkártyája volt és van.”3
A világháborús események 1943 közepéről már a lisszaboni követségen is egyértelmű, nyílt
lépéseket indukáltak. Újpétery Elemér is a kezdeti tilalom érvényét vesztve kezdte kialakítani
az angolszász kapcsolatokat. Ezek a kontaktusok elsősorban a sajtóval és az újságírókkal
alakultak ki. Megnyugtatásul szolgált Wodianer számára, amikor az általa németbarát
személynek beállított Ullein-Reviczky Antal (aki Újpétery jó barátja és szakmai támogatója is
volt) elhagyta Magyarországot és kinevezték stockholmi követnek. A történet azért érdekes
mert Ullein emlékirataiban leírja – egy Újpéteryvel történő beszélgetés kapcsán –, hogy a német
Gestapo már tett lépéseket az ügyben, hogy ez a távozás szabotázs maradjon. A következő lépés
a magyar külpolitikában, amivel Lisszabonban is tisztában voltak az a kiugrási iroda
létrehozása. Újpétery Elemér egyértelműen támogatta ezen lépések megvalósítását. Ebből
következik az a tény is, hogy 1944 után nem térhetett haza ő sem Magyarországra.
Lisszaboni tevékenységének végét nyílt táviratban közli 1946. július 8-án, amikor is lemondott
állásáról. Bár Lisszabonban maradt, de mint magánember, minden külpolitikai tevékenykedést
befejez és a későbbiekben kereskedelmi végeknél kezd el ügynökként dolgozni.
1943–1983, 40 év telik el, amikor Rapcsányi László a Magyar Rádió munkatársa készít vele
interjút és ugyanebben az évben haza is látogat Újpétery Elemér.
3. Összegzés
3.1 Lisszabon után…
Hét év a magyar királyi külügy szolgálatában, ebből közel 4
évet a lemondásáig Lisszabonban töltött. Karrierjének
csúcspontja volt, hogy bővült kapcsolatrendszere így még
inkább átlátta az európai eseményeket és diplomataként
kiválóan tudta hasznosítani azokat.
Újpétery Elemér munkássága meglehetősen pozitív
impressziót keltett kortársai megítélése szerint. Állítom ezt a
visszaemlékezések, és személyes találkozások tükrében. Ilyen
személyes találkozás keretében ismerhettem meg Újpétery
Elemért, mint magánembert, amikor húgánál Albert Sándorné
Újpétery Edit néninél tett látogatásom során mesélt róla. Az,
hogy nem jöhetett haza Magyarországra lelkileg igen csak
megtörte, hiszen családját sem láthatta. Lisszaboni
munkássága idején szinte levélváltásra sem került sor –
mesélte Edit néni.
Kétségtelen, hogy jó emberi természete, szorgalma is előre
vitte az amúgy is tehetséges diplomatát karrierjének felépítésében.
Lisszabont elhagyva ügynökként tevékenykedett Afrikában, mely kapcsán megírta az „És
aztán…” c. visszaemlékezését, melyet az első folytatásaként szánt.
Köszönetnyilvánítás
Kutatásomhoz nagy mértékben hozzájárult Újpétery Elemér húgával való beszélgetés, interjú
készítés. Albert Sándorné Újpétery Edit néni bátyja személyes hagyatékát adta át számomra.
Ezúton is nagy köszönettel tartozom!
3
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Abstract
The Russo–Japanese War was the first war in the 20th century where hundreds of thousands of
soldiers fought with the highest military technology (world war zero), and which forced the
great powers to take a position behind the belligerents to create two groups with opposite
interests.
The topic of my dissertation is the diplomatic background of this conflict, and I will present a
special period of the Russian foreign policy, directly before the outbreak of the war.
Before 1897, the Russian foreign policy was dominated by the talented minister of finance and
transport, Sergei Y. Witte, who used mostly political and economic resources to achieve the
goals of the tsarist empire.
The change in the attitude of the Russian foreign policy came after the accession to the throne
by Nicholas II. One the one hand, the gap always got bigger between the young tsar and the
older statesmen due to personal reasons, on the other hand, the “Bezobrazov-group”, a group
of aristocrats, high rank military leaders and adventurers started to influence the emperor. The
steps of Russia became more and more provocative against Japan. Russia increased her
influence in the Far East: Russian troops occupied the harbour of Port Arthur in 1897,
Manchuria in 1900–1901 and get concessions in North-Korea in 1903. The result of this process
was that the leaders of the Japanese state decided to leave off to search for a peaceful solutions
for the tension between the two counties and attacked the Russian navy base Port Arthur on 8th
February 1904.
I will present the emergence of the Russian foreign policy and the rivalry of the oppositional
Russian political groups between 1897 and 1904. My presentation will be based on the
memories and diaries of Russian statesmen, like the minister of finance Sergej Vitte, minister
of military Aleksei Kuropatkin and the Russian ambassador in Tokyo, Baron Rosen.
Keywords: foreign policy of Russia, Russo-Japanese War, geopolitics, East-Asia
1. Introduction
The topic of my dissertation is the diplomatic history of the Russo–Japanese War 1904–1905.
The goal of my dissertation is to present the process which led to the collision between Japan
(the new regional great power of East-Asia in the 19th century) and the tsarist Russia, which
wanted to reach her geopolitical goals in East-Asia as well. The conflict between the opposing
sides was not inevitable, but more combined circumstances – for example the changes of
people, who were responsible for shaping foreign policy – led to the outbreak of the war. The
aim of this article is to show the diplomatic steps of Russia, directly during the years of the
conflict.
Since the article will be the part of the dissertation, more circumstances are deliberately not
presented in this essay (the great power ambitions of Germany, the open door policy of the
USA, the Anglo–Japanese Treaty 1902), instead it will be discussed in the dissertation. To put
the article in an appropriate context, a part of the article is the presentation of the preceding era
of the discussed topic.
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2. The foreign policy of the Tsarist Russia in East-Asia before 1897
In 1897 the Russian diplomacy acquired a warm water port, which is useable in every time at
the year, after several hundreds of years of struggle. Port Arthur was originally the navy port of
the Chinese Empire, which got into the hands of Russia together with the Liaotung peninsula
and a railroad construction concession.
The empowerment of the Russian Far-East was the result of a half-decade-long geopolitical
process. In the middle of the 19th century, Russia was the acknowledged member of the
“European concert” and did not hesitate to use her military force to hold on the European
revolutionary movements. The numerous Russian army stroke down the Polish revolution in
1831 and gave assistance for Austria in 1849 in the Hungarian War of Independence. Besides
this, Russia also wanted to make steps to get a warm water exit, which would have guaranteed
the free access to the most important sea routes (the Russian port was unsuitable at that time,
because it was frozen in wintertime). The closest exits were geographically the Bosporus and
the Dardanelles, which were under the control of the Ottoman Empire, the “sick man of
Europe”. Russia started two wars to extend her influence in the region: the Crimean War of
1853–1856 and the Russo-Turkish War 1877–1878. The European Great Powers were not ready
to accept the status change of the straits that Russia had to realize after a serious military defeat
at first, and at an international conference in Berlin for the second time. [1]
Tsar Alexander III got the throne at 1881. He saw the most important pillars of his power the
orthodoxy, the autocracy and the nationalism. [7] For the unification of the empire and for
strengthening the control over the peripheral territories, his way of ruling was characterized by
forceful russification, the reduction of the territorial autonomies and the enhancement of the
colonization. The railroad policy of the state was an integral part of this process, which was
planned and executed by the minister of transportation and finance Sergei J. Vitte.
Vitte, who gained eminent results at the Faculty of Maths at the University of Odessa, started
his carrier as an employee of the railroad administration and became shortly the director of the
Southwest Railroad Company. Alexander III travelled a lot as the Crown prince and as an
emperor as well, and the two men met at these events personally. They developed a strong
sympathy quickly: on the one hand an official one, and on the other hand Vitte, as a fanatic
monarchist, also honoured the ruler pronouncedly. [3] Their viewpoints about the future of the
empire were identical: they held the autocracy the best way of state affairs and they wanted to
secure the position of Russia in the club of Great Powers with peaceful, diplomatically and
economic measures, not with risky methods of confrontations. Vitte suggested the use of an
energetic railroad policy and the tsar gave a free hand for him to execute this plan.
Railroads had a significant importance in the development of economy and extension of the
state power for the Great Powers of the 19th century. The railroad gave an opportunity to provide
safe and fast transportation of people and products for a long distance. The construction of the
railroad gave a huge push for mining coal and iron, metallurgy and machine production, made
new markets and raw material sources accessible, assisted the resettlement a wide, unpopulated
lands and connected them to central territories of the country. The constructions of railroads in
Russia started in the form of private enterprises, which were supported by the state with
financial measures. The lack of central monitoring and control became apparent shortly. The
railroads did not form a united system, there was no common administration, or tariff-system
and the most of these enterprises were in the red. The constructions of railroads, which served
the strategic and economic interests of the state more and the socialization of private railroad
companies sped up under the control of Vitte. As the result of his activity, 60% of the Russian
railroads got under the central control of the state and a common tariff system was created. [7]
The main point of the Russian railroad system and the top of Vitte’s work was the Trans-

796

Siberian Railway, which served also prestige, economic and strategic reasons, especially,
because that was the only way to secure the positions of St. Petersburg in the Far east.
The expansion of the Russian state in the east had a hundred-year-long history. The Russian
scientific expeditions and the Cossack troops reached the Bering Strait and the Kamchatka
Peninsula at the end of the 17th century, and made the first exploration trips on the Aleute Islands
and Alaska. The Russian expansion also reached the borders of the Chinese Empire where
armed conflicts took place between the Cossacks and the Chines-Manchu soldiers, and the
ulterior were the winners. The relationships and common borders of the two state were regulated
by the agreement of Nerchinsk in 1689. According to the agreement, Russia obtained a part of
the Pacific coast, between the ocean and the Amur region, but the Amur region, which was the
heartland of the coast, stayed in Chinse hands. [5] This unfavourable strategic situation changed
with signing the Aigun Treaty of 1858 and the Peking Treaty of 1860. Russia also obtained the
territories north from River Amur and east from River Ussuri, furthermore only Russian and
Chinese vessels could use these waterways. These treaties gave Russia a six hundred-mile-long
coastline at the Pacific Ocean and created a common border to Korea. In order to stabilize the
newly-acquired lands, a Russian navy base was established, called Vladivostok (“Ruler of the
East”).
The security of the Russian Pacific coast made it necessary to contact with Japan. There were
attempts in the age of Catherina the Great, but the Japanese government was not ready to start
negotiations. The first results were made by the delegation of Erik Laxman in 1783, who got
the permission to bring home shipwrecked Russian sailors and to establish a commercial station
in Nagasaki. The attention of the tsarist Russia was absorbed by the outbreak of the Great
French Revolution and the establishment of the new European order after the Napoleonic Wars,
so the next attempt was just a half decade later. The officer of the American Navy successfully
established diplomatic relations with Japan in 1854, which was followed by a Russian-Japanese
treaty in 1855. Russia got the same diplomatic and economic rights as another great power and
the northern part of the disputed Kuril Islands got under Russian, the southern part under
Japanese control. They also disputed the fact that Sakhalin Island should stay under common
ownership, but it only created more tension. The conflicts between the Russian and Japanese
settlers were always higher, so in 1875 the two states decided that the Sakhalin would be the
possession of Russia, and all the Kuril Islands would be under Japanese control. [17]
Russia stabilized her diplomatic relationships with the countries of the region, but there were
still numerous difficulties for the military defence of the Russian Far East and the integration
of these lands in the administrative – economic system of the country. There were three routes
to connect with the Pacific coast of Russia. The northern route led over the Arctic Sea, in parallel
with the Russian coast. The first successful passage was in 1883 and it took only some weeks,
but is was navigable only during summer. The second route led to Vladivostok with bypassing
Africa (later through the Suez Chanel), but it was controlled by another great power and Russia
did not have an own navy base network to secure the journey of her own ships. The third route
crossed Siberia where travellers could move on horseback for more months to reach the Pacific
Ocean. Vladivostok was a significant port of the Siberian coast, but its value as a navy base was
questionable. It was too undefended because of its terrain and it was frozen in winter, and the
Russian ships had to spend these months in Japanese and Chinese ports.
The idea of a railroad through Siberia emerged in the Russian government first in the 1870s,
but the implementation was “forced” through the Russian administration by Sergei Vitte. He
wanted to stabilize the great power status of Russia and as the minister of finance, he planned
to use economic measures for this goal. The basis of the Russian rouble of a gold standard,
introducing the monopoly of the state to produce and sell alcohol, the stronger taxation of the
agrarian sector and the investment of income regarding the corn export in the development in
terms of the industry and infrastructure served all these purposes. [15] It was clear for Vitte that
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other Great Powers with a more efficient industrial and commercial capacity were more
competitive on the global market than Russia, but the tsarist empire could be successful on the
Asian markets, if the infrastructure of the transport had been developed by the state. A railroad
line through Siberia could have been a solution for this problem, furthermore, it would have
guaranteed orders for the Russian industry, it would have created new workplaces, and it could
have assisted to settle the people of the overpopulated European Russia on the other side of the
Ural. New markets and raw material sources would also have been established. [16]. The
construction of a railroad to the east would have grown the share of Russia on the Chinese
market and her influence in the region, would have increased the chance to find a warm water
port as well, as the endpoint of the railroad.
Tsar Alexander III launched a rescript on 29th March 1891 to begin the construction. The
foundation stone was put down by the Crown prince (later Nicholas II) in Vladivostok. Vitte
secured the commitment of the Crown prince for the constructions that he supposed the Tsar to
appoint the young prince into the chair of Committee regarding the Trans-Siberian Railway.
[14] The constructions were in extreme hard climatic and topographic conditions, labour,
machines, raw materials, the solutions of the technological problems made the enterprise the
most expensive one in the world. The project could have been cheaper just with a shortcut of
the line. Theoretically it was possible on the eastern side of Lake Baikal where the line bypassed
Manchuria and reached the ocean. The solution fell in the hands of Vitte because of the SinoJapanese War 1894. [7]
Japan was forced to open her borders for the Great Powers in 1854. As a result, the government
of the shogun, which ruled the country before, collapsed and the emperor, who was just a
religious leader before, established a new government. The young emperor Meiji and his
supporters transformed the economic, social and administrative structure of the state to one of
western nature. It had the highest importance from the viewpoint of the Japanese national
security that the Korean Peninsula did not get under the control of a third state. At that time,
Korea was in the field of the foreign policy with the vassal state of the Chinese Empire and
Beijing tried to enhance her influence in Seoul. For this reason, Japan started a war against
China and defeated her continental enemy with the help of modern Japanese navy and army.
According to the peace treaty of Shimonoseki, which was signed by the two belligerents in
1895, Japan got Taiwan, the Liaotung Peninsula and the Chinese navy base Port Arthur, which
was located on the sea route to Beijing. Such a level of growth regarding the Japanese influence
in the region was not acceptable for Russia. The French and the German governments shared
the Russian viewpoint and pressed Japan to give up the peninsula, for a higher amount of
indemnity as compensation. [17] China did not have the necessary financial sources to pay the
indemnity and this opened a gate for the plans of Vitte. The minister of finance of Russia secured
the provision of the indemnity with the involvement of French and Russian capital, which was
transferred by the newly established Russo-Chinese Bank. As a reward, in 1896 Russia got a
concession to construct a new railway line through Manchuria (the Chinese Eastern Railway)
to cut down the line of the Trans-Siberian Railroad. The two empires also signed a secret
defence treaty to restrict the Japanese aggression and secure the sovereignty of China. For this
reason, Russian vessels got the right to use Chinese ports if it was necessary for the
aforementioned case. [12]
3. The Russian foreign policy between 1897 and 1904
Alexander III died in 1894 unexpectedly, so he could not finish the construction of the TransSiberian Railway. This task fell on his 26-year-old son and successor, Nicholas II the young tsar
was not prepared to get on the throne so early and he reigned with the help of his father’s
ministers at the beginning. The secret Russo-Chinese defence treaty was signed under these
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circumstances in 1896. Nevertheless, the policy of peaceful penetration, which was represented
by Alexander III and Vitte, was replaced by a more intensive and confrontational foreign policy
and the minister of finance gradually lost control. On the one hand, this was the result that new
military, naval and foreign considerations came into view and the representatives of these views
did not accept the standpoints of Vitte. On the other hand, the young tsar wanted to influence
the foreign policy of Russia alone more and more, and he was not ready to accept the arguments
of the rude-mannered minister of his father.
The Sino-Japanese War 1894–1895 warned the military leaders of Russia that a new regional
great power is to born in East Asia. The Russian Admiralty sent a draft after the war to the
emperor about a new ship building program. One of the most important supporters of the
program was Grand Duke Alexander Mikhailovich, who warned the tsar that the Japanese
vessels exceeded the Russian ones in the Far East in number, fire power and speed, and two
new battleships were under construction in Great Britain. Vitte found the budget of the program
exaggerated, but Nicholas II refused the argumentation of the minister of finances and ordered
him to secure the necessary money for the navy.
The next rival of Vitte came from the ministry of foreign affairs. Foreign minister Aleksei
Lobanov-Rostovskij presented the aims of the Russian Empire in the Far East for the tsar: the
acquisition of a warm water port and the annexation of Manchurian territories for the faster
construction of the Trans-Siberian Railroad. The annexation of the Manchurian territories
happened after the notion of Vitte (concession of a railroad construction for financial assistance
to pay off the Japanese indemnity), but the activity of the foreign minister became just more
energetic. His next steps served the security of the Russian position in Korea. After the SinoJapanese War, the influence of anti-Japanese groups grew. These groups were supported also
by the Korean queen. In 1895 pro-Japanese people and Japanese soldiers broke into the palace
and killed the queen. The Korean king escaped into the Russian embassy. After these events,
the influence of Russia increased quickly: Russian instructors were invited to Korea to teach
the Korean soldiers and Russian businessmen to get different privileges and concessions. The
Japanese government wanted to regulate the situation and since for Russia the most important
aspect was to secure her new Manchurian lands, the Russian government was open for
negotiations. As a result, the Yamagata-Lobanov agreement was signed on 28th of May 1896,
which declared the independence of Korea and guaranteed the same rights for the two parties
on the peninsula. But even after the creation of the protocol, the Russian influence raised: new
Russian instructors came in the country, a Russo-Korean Bank was established and financing
Korea was arranged with the help of Russian professionals. [14]
Lobanov-Rostovskij died in the August of 1896 and he was replaced by Mihail Muravjov. The
new minister of foreign policy had different important foreign positions in Europe, but he only
had a little knowledge about East Asia. As his predecessor, he also saw a rival in the person of
Vitte and wanted to separate the Far Eastern railroad policy from the foreign policy. Korea had
a secondary importance in the notions of the new foreign minister and planned to increase the
Russian influence in Manchuria. Just in the case of the Chinese Eastern Railway, the solution
was given by an event, independent from Russia.
As Russia, the German Empire also wished to increase her influence in China and was looking
for the chance to establish a German navy base in the region. The German emperor, Wilhelm II
intimated his cousin Nicholas II with this fact, in the August 1897 in St. Petersburg, when he
visited the Russian tsar. Little later in the November 1897, two German missionaries were killed
in Shandong, a north-eastern province of China. The German ruler did not miss the opportunity
and send German warships in the port of Csingtao. The Chinese government calculated with
the mediation of Russia, according to the defence treaty, signed one year earlier, but the opinions
in the Russian government about how to handle the situation, were not unified. On the session
of 14th of November, chaired by the tsar, foreign minister Muravjov drafted the occupation of
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the ice-free port, Port Arthur. Vannovski, Minister of the army, supported this plan, but Vitte
and minister Tritov opposed it decidedly. Vitte emphasized the importance of the peaceful
penetration and the defence treaty of China. He argued to increase the Russian influence in the
region, which was possible by the cooperation with China, and it will be impossible after the
occupation of Chinese lands. The minister of the navy questioned the naval value of Port Arthur,
because its location was too far from Vladivostok an emphasized the occupation of a SouthKorean port. [13] The tsar accepted the argumentation of the “peace party”, but Muravjov
continued to persuade the tsar about his view. He argued that Port Arthur would fall in the hands
of the British and the opportunity will be lost forever if they did not act quickly. Finally, the tsar
gave the permission for the Russian squadron for the action and it occupied the harbour on 19th
December 1897. The official transmission of the port and the peninsula was on 28th arch 1898:
Russia leased the Liaotung peninsula and the harbours Port Arthur and Talienvan for 25 years
and it also got the concession to construct a railway line, which connects the two harbours with
the Trans-Siberian Railroad. The sovereignty of China was violated in more ways. Russia
occupied the Liaotung peninsula and its harbours, Germany leased the occupied port of
Csingtao for 99 years and Great Britain got the port Weihaiwei in the region as a compensation.
France also got a navy port in South-China, and to counterbalance this, Great Britain asked for
new territories in this region also: she leased the Kowloon peninsula across Hong Kong for 99
years. The result of this chain-reaction was that China was divided into interest spheres, which
was more or less accepted by the Great Powers. The provinces of North-China was became
Russian, Tibet and the Yangtse- valley British, Shantung German, Fukien at the coast Japanese,
the South-Chines Yunnan and Kvangsi French. [5] There was also an exchange of notes between
Russia and Great Britain in the April of 1899 when the British accepted the Russian demand
for territories northern from the Great Wall.
The Russian occupation of Port Arthur, which was conquered by Japan in the Sino-Japanese
War, caused a huge indignation. The Russian ambassador in Tokyo, Baron Rosen indicated that
the tension should be reduced, and decreasing the Russian influence in Korea would be a
possible way for it. Muravjov had the same opinion. He also saw that the Russian interests
dictated the protection of the new territories by the understatement of the conflict with Japan.
At that time Japan was also governed by a more moderated cabinet, led by Ito Hirobumi, who
supported the use of diplomatic measures to Russia. The name of his policy was “Man Kan
Kohan” – “Manchuria for Korea” and he represented it till 1904. The result of the RussoJapanese negotiations was the Nishi-Rosen protocol, which was signed in Tokyo, 25th April
1898. According to this protocol, the Russian professional and military instructors left Korea
and the Russo-Korean Bank was closed. The two parties expressed the independence of Korea
and Russia promised that she will not obstruct the deepening of the Japanese-Korean
relationship, based on the interests of the Japanese settlers in Korea and the industrial and
commercial interests of the Japanese business circles. [12]
The presences of the Great Powers in China was distracted shortly by a new event: the Boxer
Uprising. The recurrent violation of the sovereignty of China outraged not just the court in
Peking, but also the majority of the Chinese population. The special rights and the economic
privileges of the Europeans, the economic penetration of the Western countries and the
existential descent of numerous groups regarding the Chinese society caused critical tension in
the Middle Empire. The Boxer Uprising started in more rural areas of the North-Chinese
provinces in 1899 and extended fast: Christian churches, railway stations, commercial buildings
were attacked. The uprising reached Beijing in the summer of 1900. The German and the
Japanese ambassadors were assassinated and the quarter of the legations was besieged. Finally
the Great Powers sent an international army to restore the order. The uprising was struck down
and China had to pay a high amount of indemnity again. [9]
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The Japanese ambassador in St. Petersburg indicated to the Russian government that the boxers
are convened around the Chines capital city, but Russia did not want to intervene at the
beginning. Against the draft of Aleksei Kuropatkin, the minister of the army, the viewpoint of
Muraviev and Vitte was followed, who did not want to ruin the still good Russo-Chinese
relationship with sending Tsarist troops to Chinese lands. It was also a question if an
international interventional army would not destroy the ruling, Russo-friendly government in
Beijing. The number of Russian churches and commercial interests was minimal, so an armed
intervention was not justifiable. The situation changed fundamentally when the Russian
railroads were attacked and the government in St. Petersburg ordered the mobilization of his
troops. The Russian action was in accordance with the steps of the other Great Powers, but it
led to tension when the tsarist troops stayed in Manchuria even after the collapse of the uprising.
The existence of a hundred-thousand-man strong Russian army was not well-founded,
according to the opinion of the other Great Powers, but especially Japan. Finally in 8 of April
1902 an arrangement was born in Beijing about this issue: the Russian troops would be
withdrawn in 18 months, in three stages. The first stage ended successfully, but it got stuck after
and did not continue. [4]
The Japanese interests were heavily violated already with the establishment of a Russian naval
base in the region, but the presence of the Russian army just enhanced the feeling of threat. But
the growth of the Russian influence violated the British interests as well, not only the Japanese.
Because the military capacity of Great Britain was immobilized by the Bur uprising in SouthAfrica, they needed an ally in East-Asia, which had the necessary armed force to counterbalance
the tsarist troops. To stop the Russian influence, the two island states signed a treaty in 1902.
The aim of the treaty was to prevent the status quo in East Asia and oblige the two parties if one
of them started a war and a third party would join their enemy, their ally had to give military
assistance to them. With other words: Japan could have counted on the help of Britain if she
had started a war against Russia, and another Great Power would have given support to the
tsarist empire. [9]
At the same time, Japan still did not decide to begin a war and initiate negotiations with Russia.
[1] They tried to delimit the Russian-Japanese interest spheres according to the “Manchuria for
Korea” doctrine. Unfortunately, the Russian government did not have a common standpoint in
this question. Vitte, the minister of foreign policy, Vladimir Lamsdorf and Kuropatkin created
the “peace-party”. The viewpoint of them was that the empire should evade an armed conflict
with Japan because Russia was not prepared for a war in the Far East, and the Trans-Siberian
Railroad was not ready as well as the shipbuilding program of 1898 was still in process.
The influence of the “triumvirate” was limited by more circumstances. A new interest group,
the “Bezobraztovtsy” was formed in the court of St. Petersburg by a former cavalry officer,
Aleksandr Bezobrazov. They did not care about the consequences of a military conflict and
planed the expansion of the Russian influence over Korea [1]. Bezobrazov used his contact in
the court, and sent numerous letters with colossal plans to the young tsar. The plan was to use
the base of an already-existing Russian timber company in Korea to establish a huge industrial
enterprise in the region. They needed of course the financial support of the Russian treasury,
but the first attempt failed because Vitte opposed it. But after the military intervention in the
Boxer uprising, the influence of Vitte decreased, he lost his position, as the minister of finances
in the May of 1903 and Bezobrazov was appointed as the secretary of the state and his enterprise
began his activity at the estuary of river Yalu, which was the border between China and Korea.
The Japanese military observers in Korea watched the Russian activities with more and more
misgiving because the commercial station became fortified and there were more and more
soldiers among the employees.
There were changes in another position of the Russian government. Viacheslav Plehve – another
rival of Vitte – became the home secretary, who saw the solution for the internal problems and
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for the revolutionary movements in a short and victorious war. It was also a new event that the
tsar established the Far Eastern Viceroyalty on 12th August of 1903, with the appointment of
Admiral Alekseyev. From that time, the legislative, executive and military authority of the Far
East was in the hand of the viceroy, and the influence of Kuropatkin and Lamsdorf decreased
significantly. [11]
After the dismissal Russian behaviour, the war party got the majority in the Japanese
government as well. It was clear for them if they destroyed the Russian East Asian troops in a
short time, the enemy would have no time to transport their forces from the European side of
the empire in the right time. Japan had to annihilate the Russian vessels with an unexpected
attack, or keep Port Arthur under blockade to secure the transportation of the Japanese army on
the mainland. [6] Komura, the Japanese foreign minister informed the Russian ambassador,
Rosen on 6th of February 1904 that his country lost her patience to Russia and they interrupted
the diplomatic connections. When the Russian ambassador went back to the embassy, the
Russian naval attaché briefed him that the Japanese Imperial Navy left the harbour to an
unknown direction. [1]
4. Conclusions
The Eastern expansion of Russia and the Japanese advance to the west involved the possibility
of a military conflict. That was clear for the decision makers of the two countries from the
1890s, but it was questionable for a long time if it was possible to dissolve the tension of
interests with diplomatic measures, or just with military conflict. A decision was made finally
by Japan, after the Russian refusal of the Japanese steps for a compromise, when the Japanese
Navy attacked Port Arthur in the February of 1904.
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