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Előszó

A Juvenilia – Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája – című sorozat jelen kötete a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazottak
közül annak a 26 hallgatónak a tanulmányát közli, akik élve a publikálás lehetőségével, a konferencián való megmérettetést követően tovább finomították, csiszolgatták az értékelésre benyújtott munkájukat.
A Humán Tudományi Szekcióban a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karáról 48 hallgató ismertette kutatását, közülük hatan első, kilencen második helyen végeztek, egy hallgató harmadik helyezett lett. Ebben a szekcióban
hat hallgató kapott különdíjat.
A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban
17 hallgatónk szerepelt szép eredménnyel: öten első, egy hallgató második, ketten harmadik helyezést értek el; nyolcan kaptak különdíjat.
A Társadalomtudományi Szekcióban 19 debreceni egyetemi hallgató prezentálta kutatását és eredményeit: egyikük első helyezett lett, négyen pedig második
helyen végeztek. Ebben a szekcióban nyolc hallgatónkat jutalmazták különdíjjal,
egyikük két intézmény elismerését is kivívta.
A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban megmérettetett négy hallgatónk egyike különdíjas lett.
A Juvenilia kiadványai képet adnak a fiatal bölcsészek érdeklődési területeiről, gondolkodásmódjáról, értékítéletéről. A sorozat jelen kötete a tudományos
gondolkodás témaköreinek különösen színes palettáját mutatja meg. A korábbi
kötetek repertoárjához képest erőteljesebben megjelenik a digitális világról, a
média hatásairól való gondolkodás, a folyamatosan változó társadalmi értékrend
szociális és pszichológiai vonatkozásainak értelmezése, a sajátos nevelési igény
jelenségének feltérképezése. De nem maradnak el a történelmi, az irodalmi és a
nyelvészeti témájú gondolatmenetek sem, magas színvonalú írásokkal híva fel az
olvasó figyelmét a kultúra szerepére, a filozofikus attitűd jelentőségére.
A dolgozatok szakmai és nyelvi ellenőrzésében, fejlesztésében a témavezetők
támogatták a hallgatókat. A tanulmányok kötetté szerkesztése során a dolgozatok tipográfiai egységesítésére, valamint nyelvi lektorálására, a helyesírás korrekciójára és stiláris javításokra került sor.
A szerkesztés folyamata, a szövegek megformálásában való elmélyülés a
szerkesztő számára lehetőséget kínál arra, hogy – ha nem is általánosítható, de
mindenképpen mérvadó – benyomást alakítson ki magában a fiatal szerzők
nyelvhasználatára és a stílus igényességére vonatkozóan. Fontos szem előtt tartani, hogy feltevéseink, érveléseink logikus, következetes nyelvi megformálása
rendkívül komplex működést, nagy odafigyelést kíván, ami fejleszthető és fejlesztendő is, ha a cél a tudományos dirkurzusba való eredményes bekapcsolódás.
7

Ehhez a nyelvvel és a szövegekkel való folyamatos, tudatos és gondos foglalkozásra van szükség. Erre biztatom a kutatást végző hallgatókat annak érdekében,
hogy a tudományos eszmecserék számára egyértelműen, logikusan megfogalmazott, jól követhető gondolatmeneteket kínálhassanak.
Nagy elismerés illeti a tanulmányok szerzőit a kutatómunkában és a dolgozatok megírásában nyújtott teljesítményükért, a témavezetőket pedig minden
támogatásért, amivel segítették hallgatóik törekvéseit.
Dobi Edit

8

Balogh Iván

The Representation of American Indians in Country Music
„When I tell the truth, it is not for the sake of convincing those
who do not know it, but for the sake of defending those that do.”
(Blake qtd. in Symons 244)
American Indians are indigenous peoples the United States had time and time
again tried its best to destroy. Since the first explorers set foot on the shores of the
Americas, they have been exploited, deceived, murdered, relocated, assimilated,
and terminated. Despite these policies, the early 1950s saw the stirrings of what in
a few years would become known as „Red Power.” This Native movement took
hold in the 1960s and grew in the 1970s. It almost seems ironic that while most of
American society turned a cold shoulder on the sufferings of its Native peoples, it
was the great American country music tradition that shed some light upon the
ordeals of American Indians.
Today’s country music is very different from what it was perceived to be in
the second half of the twentieth century. In fact, Nashville’s decline started when
Music Row, the epicenter of country music in Nashville, began to turn into some
kind of country Hollywood. The „Hollywood effect,” with its commercial
considerations, stereotypical ideas, self-absorbedness, shallow moral code, and
the growing presence of committee writers brought the dusk of the once
commendable singer-songwriter era. A number of artists became disillusioned
with the way Nashville was commercializing music and, to show their dissent,
they created a movement of their own.
The Outlaw Country Movement began in the late 1970s. It was called into
being as a rebellion against the commercial system of formulaic songwriting
forced onto Music Row, and against its staid country conventions over what
music should be about and sound like. Nonconformists artists, such as Willie
Nelson, Kris Kristofferson, and Waylon Jennings are considered to be the
„founding fathers,” but female artists like Jessi Colter and Tanya Tucker also
contributed greatly to the cause. The most gripping aspects of the Outlaw
movement were the politically and socially conscious lyrics and selfreferentiality. They wrote songs about prevailing social issues and about country
songs, often naming other musicians in their lyrics. Kristofferson opened „The
Pilgrim Chapter 33” by calling out a who’s who of outlaws, including, Johnny
Cash, Donnie Fritts, Jerry Jeff Walker, and Jennings.
The idea of outlaw country evolved in the subsequent decades. Though it was
interpreted and reinterpreted with each new generation, the term survived to
9

become a label for the opposition to Nashville’s mainstream ideology. These
days, among many, Rosanne Cash, Guy Clark, John Prine, Kacey Musgraves,
Billy Joe Shaver, and Rodney Crowell are considered to be outlaw artists.
Evidently, being the part of the outlaw country movement did not exclude the
aforementioned artists from being present on the mainstream country scene.
Cash, Kristofferson, and Jennings all made albums that were in accordance with
the Nashville trends. At the same time, they never stopped penning political and
protest songs because they believed that if they can move people’s heart, their
head would follow. Kristofferson’s „The Circle” or Cash’s „Man in Black” are
good examples of that: while the former is dedicated to „Los Olvidados,” the
victims of forced disappearances during the Argentine Dirty War, the latter is a
protest song against the Vietnam War. Songs like „Ira Hayes” and „Johnny
Lobo” prove that both Cash and Kristofferson were solicitous about the
adversities American Indians had to face.
Having sold more than 90 million records worldwide, singer-songwriter
Cash is one of the towering artists of American music. With his „Old
Testament” baritone, Cash could sing stories like no one else. Born during the
Great Depression, and picking cotton on his father’s fields in Dyess, Arkansas,
Cash had first-hand experience of what it is like to live in poverty. Cash had his
first record, „Cry, Cry, Cry” cut in 1955 by Sam Phillips, who was the owner of
Sun Records. Under the Sun Records label, Cash had hit songs like „Folsom
Prison Blues,” „I Walk the Line,” and „Big River.” In 1958, Cash moved to
California and signed with Columbia Records. 1968 marked one of his career
highs: this was the year when he performed his legendary concert for the inmates
at Folsom State Prison, California. Johnny Cash at Folsom Prison was a great
success and climbed to the top of the Billboard country charts (Hot Country
Songs), and two months later it was a certified gold album.
Cash’s tribute to and meditation on the Native American experience initially
received little recognition in 1964. Still, Bitter Tears: Ballads of the American
Indian is one of the first country concept albums 1 that eventually became a real
success. One of the most well-known songs from the album is „The Ballad of Ira
Hayes.” The song was immortalized by Cash but was penned by folksingersongwriter Peter La Farge.2 Throughout the years, the song was covered by
1

A concept album is a type of country album on which the songs have a greater meaning
collectively than they do individually. This coherence is usually attained through a single central
narrative or theme, which can be compositional, instrumental, or even lyrical (Elicker 227–29).
Thus, Bitter Tears: The Ballads of the American Indian can be considered a concept album, as all
of the songs are dedicated to the plight of American Indians.
2
La Farge was a singer-songwriter of Narragansett origin. Although his career preceded the Red
Power era, he was the first politically conscious American Indian musician on the New York folk
scene in the 1950. Unfortunately, La Farge could not witness the success of his song, as he died
suddenly in 1965 (J. Johnson 98).
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storytellers, such as Townes Van Zandt, Kristofferson, Bob Dylan, and John
Trudell.
Ira Hayes was born in 1923, on the Gila River Reservation, a member of the
Akimel O’otham tribe that „farmed the Phoenix Valley, in Arizona land” (Cash
12). While the song refers to the tribe as Pima, a term first applied by the
Spanish explorers, meaning „I don’t know” (Waldman 4), the Native name of
the tribe translates as „river people.” The Akimel O’otham developed a vast
system of irrigation canals to bring water to their crops, hence the name.
Throughout their land, corn, beans, and squash grew (Waldman 3).
The Spanish colonization of the northern Sonora region, modern-day
Arizona, began in 1687.3 The Pima were peaceful towards non-Indians: when
the gold rush started in 1849, many passed through their territory, and they
provided crops and water to settlers en-route to California (Waldman 5).
Westward expansion reached present-day Arizona in the 1870s.4 White settlers
appropriated the best farmlands, and „stole their [the Pima’s] water rights” (Cash
15) as they diverted the tribe’s water supply, thus „the sparkling water stopped”
(Cash 16). The lack of water supplies wiped out the tribe’s agricultural traditions
and in the decades to follow „Ira’s folks were hungry” (Cash 17): the tribe faced
mass famine and starvation (gilariver).
In 1926, three years after Hayes was born, an investigation was launched by
the Institute of Government Research with the aim of surveying the
socioeconomic conditions of American Indians. The report, submitted in 1928
by Lewis Meriam, is titled „The Problem of Indian Administration,” or, as it is
more widely known, the Meriam Report.5 The work was the in-depth account of
the calamitous conditions affecting American Indian communities. Meriam
apprised the federal government of high infant mortality rates, high mortality
rates, poverty, inadequate sanitary conditions, poor housing, and the migration
of the populations from reservations to cities (Wilkins 109), as well as
employment and education problems.
3

The tribe’s first contact with non-Natives came the same year, when an Italian Jesuit, Father
Eusebio Kino established Mission Dolores, seeking to convert the Pima (Lamar–Truett 72). After
the 1751 Pima revolt against the Spanish, the northern Sonora region became a no-man’s land
where the Pima were not disturbed and continued their old lifestyle (Waldman 5). Merchants and
trapper-traders made the first contact with the tribe in 1834, when a trading post was built on the
Arkansas River (Lamar–Truett 87). The post opened the doors for traders to explore the southern
part of the Rocky Mountains and to travel deep into the northern Sonora region.
4
The turning point came with the 1854 Gadsden Purchase, when the lands south of the Gila River
and the territory west of the Rio Grande were acquired by the United States, in order to build the
southern route for the Southern Pacific Railroad.
5
The Meriam Report had an impact on the government’s Indian policy: in 1934, President Franklin D.
Roosevelt signed the Wheeler-Howard Act, which is also often referred to as the „Indian New Deal.”
The original full text of the Meriam Report can be reached at https://narf.org/nill/resources/
meriam.html.
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Besides the vile conditions that characterized American Indian life in the
early 1930s, the Akimel O’othom tribe had to face further difficulties. During
the presidency of Calvin Coolidge, the US government seized control over the
Gila River. Five years after the birth of Hayes, the Coolidge Dam was built with
the intention to restore some of the water to the area, but the amount was
insufficient to resuscitate the once thriving farming culture of the Pimas
(Archibold). Despite all the efforts, the Pima had to rely on government food
rations, and soon problems such as obesity, alcoholism, and diabetes arose
(Melillo).
„When war came Ira volunteered” and „forgot the white man’s greed” (Cash
19–20). In 1942, Hayes joined the Marine Corps, and after doing well at the
basic training, became a member of the 3rd Parachute Battalion. His nickname
in the army was „Chief Falling Cloud,” a reference to his Native origins and his
parachuter unit (Bradley). Then he was transferred, with the 2nd Battalion of the
28th Marine Regiment, to the Pacific Theater of Operations.
In 1945, the fortified island of Iwo Jima earned priority for the American
army for two reasons: first it was close enough to the Japanese capital to support
air raids on mainland, and it could provide emergency landing facilities for
bomber aircrafts (Haynes and Warren). „Operation Detachment” was put into
action with the intention of destroying the Japanese forts (Overy 228). The
fortifications on the island were the most elaborate encountered by the Allied
infantry in the Pacific region.6 Hayes „battled up Iwo Jima hill” (Cash 25) with a
company of 250 marines under the 28th Marine Regiment, the unit charged with
the taking of Suribachi, but „only twenty-seven lived / to walk back down again”
(Cash 27–28).
On February 23rd, under heavy fire, the Marines reached the top of
Suribachi. US military thought that raising the American flag would disgrace the
Japanese, so five marines were ordered with the task of raising the Star-Spangled
Banner (Overy 229). AP photographer Joe Rosenthal immortalized the moment
when „Old Glory [was] raised” (Cash 30). The photograph became an instant
icon of the war. The Rosenthal picture guaranteed a place in history for the 28th
Marines and for the six men who raised it, among whom „was the Indian, Ira
Hayes” (Cash 32).
American Indians fighting alongside the United States’ military was not
unprecedented. Indigenous people fought for America both in the Revolutionary
War and in the Civil War. During World War II, American Indians played a
considerable role in defeating the Axis powers. The most publicized story was that
6

The fighting positions of the Japanese were scattered throughout the island, and camouflage
rendered the vast majority of them undetectable (Haynes–Warren). Small wonder that 70 percent of
the marines who landed in the infantry assault were dead or seriously wounded (Battle of Iwo Jima).
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of the Navajo Code Talkers,7 but other Native American soldiers’ involvement in
the conflict was widely overlooked. American Indians responded in unprecedented
numbers to the American call for volunteers after the attack on Pearl Harbor in
1941 (Holm 56). The US Army estimates that as many as forty-four thousand
Native Americans fought in the war („Honoring Native”), which was 12 percent of
the total Native American population. Among the reasons for Native people’s
readiness to volunteer were dire reservation conditions, and educational
opportunities offered by military service. Moreover, despite the historical
grievances, American Indians considered the US their allies in the war against the
Axis Powers. Their involvement in the war served not only the protection of the
USA, but their own lands too.
„Hayes returned a hero” (Cash 37), but for him surviving the war was a lot
easier than surviving the US that awaited him. Returning from a battle in which
more than 6000 men died, and being one of the six to be immortalized by the
photograph, he had to face the spotlight. On the one hand, Hayes made his
people proud by becoming a national hero, on the other, it brought him
unwanted world fame: he was „celebrated through the land” (Cash 38). In 1946,
the US Department of Treasury decided to organize its seventh Bond Tour in
order to raise money for further reinforcement, and the flag raisers were required
to help the cause. The parades, newspaper interviews, the scrutiny surrounding
the photograph, and other public appearances pushed Hayes into depression.
They made him relive the horrors of the war over and over again. The guilt of
surviving while so many died haunted him; when he closed his eyes at night, the
faces of the dead stared back at him (D’Ambrosio).
Hayes suffered from a condition what today is known as Post Traumatic
Stress Disorder, or PTSD for short. Although the term originates in the 1980s,
the phenomenon is not new. After World War I, it was known as Shell Shock,
after World War II, it was called Battle Fatigue (Friedman). Soldiers with PTSD
usually develop the symptoms of re-experiencing, avoidance, reactivity, and
mood changing („History of PTSD”). Hayes clearly showed such symptoms: he
relived the traumatic events, avoided situations that reminded him of the war; he
started to have negative feelings about himself and always felt keyed up
(D’Ambrosio). No wonder he turned to alcohol to alleviate his sufferings.
„Ira started drinking hard” (Cash 49), and his behavior became erratic. In 1946,
he was honorably discharged with the rank of corporal. After his dismissal, he
7

The Navajo tribe played a significant role in the Allied victory in the Pacific Theater. By using the
Navajo language, the United State managed to develop a code that proved to be unbreakable. Code
talkers, whose task was to deliver messages in the frontline, were recruited from the tribe. As the
Navajo’s contribution to World War II was deemed top secret for decades, it became known only
in 1986. In 2000, Congress honored the twenty-nine original code talkers by awarding them the
Congressional Gold Medal (Nez–Avila).
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returned to the Pima Reservation, but what he found there was devastating: there
was „no water, no home, no chance” (Cash 42) for his tribe. Witnessing the
poverty and the horrendous conditions, he decided to leave the reservation
(D’Ambrosio). He went to Chicago, where his drinking escalated, and „jail was
often his home” (Cash 50). Hayes’s alcohol problem was not an isolated case:
American Indians had a contorted connection to alcohol. Prior to colonization,
Native American tribes had very little or no previous exposure to alcohol. One
exception was the Tohono O’odham tribe, also known as the Papago (Waldman
296).8 They produced a fermented cactus juice that was used for their rituals
(Frank et al.). Apart from the Papago, this meant that there were no established
standards for alcohol consumption, or for problems related to it.
There are other explanations for the excessive alcohol consumption that strains
American Indian life. Anthropologists assert that Native American peoples are
afflicted by historical trauma, meaning that the dominant Western culture
ruthlessly repressed the Native population which resulted in cultural, societal, and
economic devastation (Brown and Rice 117–129). Poor education, poverty,
unemployment, and limited resources characterized reservation life for decades,
and were first-hand experience for Hayes both prior to and after returning from the
war. With such background, members of American Indian communities were
unable to form valued goals, and also lacked the means of achieving them (Hill).
This deprivation brought forth socio-cultural disorganization: Hayes returned a
hero from a war that was fought for democracy, and the American ideals of
equality, independence and, by extension, the American Dream. He saw men die
for principles the United States failed to provide for its original inhabitants, in fact,
it hindered Native attempts at achieving them. Native Americans compensate all
this with heavy alcohol consumption, as drinking may allow them to achieve the
temporary illusion of having control and coping with high level of anxiety and
stress (Beauvais 253–259).9
Due to his alcoholism, Hayes was running out of options, struggling and
failing everywhere he tried to make a fresh start. He had a number of odd jobs:
he worked as a chauffeur, a handyman, and as an actor. After arriving in Los
Angeles, Hayes got a part in the movie Sands of Iwo Jima in 1949. He played
alongside John Wayne, who rose to fame by killing American Indians on the
movie screen (Suid). Despite the success of the film Hayes’ throes continued.
After a series of failures, he returned to Arizona, and was employed by the
8

The Papago are also known as the Tohono O’odham. The tribe’s Native name translates as „desert
people.” They speak a similar dialect to the Akimel O’otham tribe. Anthropologists deem that the
two tribes descended from the same ancestry: the Hohokam Indians (Waldman 296–97).
9
Regretfully, adverse alcohol consumption patterns are deeply ingrained in certain Native
American communities, notwithstanding the attempts by the government and various voluntary
agencies to tackle the issue.
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Sacaton Indian Reservation (Bradley). His task was to raise the flag each
morning and lower it in the evening. Far from seeing it as an honor, Hayes found
the act humiliating (D’Ambrosio), a tragi-comic twist of events after the famous
Iwo Jima episode.
„He died drunk early one morning” (Cash 53) in 1955. Hayes’s frozen body was
found in Sacaton, Arizona. The day before he died, Hayes was playing cards with
his brother, and they were drinking all night (D’Ambrosio). At some point, Hayes
left the company to go home, but he never arrived. The official cause of death was
listed as exposure to cold and overconsumption of alcohol (Bradley). „Two inches
of water and a lonely ditch / was a grave for Ira Hayes” (Cash 55–56).
Cash honored the memory of Hayes: he performed the song throughout the
United States. In December 1969, he visited the old trading post on the Pine
Ridge Reservation that had witnessed the most gruesome acts of violence
committed in the history of the United States: the Wounded Knee Massacre, in
which three hundred women, children, and old people were butchered by the US
7th Calvary, took place near the reservation. The first two rows of the concert
hall were filled with Lakotas who seemed to enjoy Cash’s performance,
including the song „The Ballad of Ira Hayes” (D’Ambrosio). In July 1972, Cash
went to the White House to speak with President Richard Nixon on behalf of
prison reform. The President invited Cash to perform a number of songs,
requesting „Okie from Muskogee,”10 and „Welfare Cadillac” (Cash–Carr). „Okie
from Muskogee” disdains the anti-Vietnam protests and the Hippie movement,
and celebrates rural American life, while „Welfare Cadillac” in a way „praises”
Nixon’s welfare system. Instead, Cash performed songs of his own choice: the
first tune he played was „The Ballad of Ira Hayes,” followed by „Man in Black”
(Cash–Carr). This must have been a dark moment for President Nixon, as Cash’s
songs highly criticized both the government’s Indian policy and the Vietnam
War. He chose to perform socially conscious and politically sharp compositions.
This episode of making a political statement proved detrimental to Cash’s
carrier.
Furthermore, the controversy that surrounded the album Bitter Tears hurt
Cash’s career in the long run: he was censored because he offered a critical view
of the government’s long history of mistreatment and injustice towards
American Indians. Cash can be considered a strong advocate for American
Indian rights until the end of his life. Thus, it is understandable that even today,
he remains highly respected in Indian Country.
10

„Okie from Muskogee” was never popular among the artists of the Outlaw Country Movement.
Cash never, and Kristofferson only once recorded the song on his Live at the Philharmonic (1992)
album. He introduced the song with the following comment: „With apologies to our good friend
Merle Haggard, who is neither a redneck or a racist, he just happens to be known for probably the
only bad song he ever wrote” (Kristofferson).
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Longtime friend of Cash, Rhodes scholar Kristofferson may well be one of
the most well-educated country singer-songwriters. Having studied literature at
Merton College, Oxford University, his innovative way of songwriting broke
new grounds in Nashville: he transformed the way country songs were written,
much as Dylan transformed rock songcrafting. Kristofferson penned iconic
songs, like „Sunday Morning Coming Down,” „Me and Bobby McGee,” and
„For the Good Times.” His songs were covered by a large number of artists,
including Jennings, Dylan, Nelson, Joplin, Cash, and Elvis Presley.
Only a handful of songwriters are capable of combining a random collection
of ideas, observations, and images with personal experience and human
emotions into a song; Kristofferson is surely one of them. By some,
Kristofferson’s songs are considered to be basic country: three chords. In fact,
his lyrics are both simple and complex: there are three chords and his vision of
truth. His ballad-like conversations and images are unique and, on the whole, the
way he crafts his words creates a much deeper meaning than one would find in
any contemporary country song. Although I have not found any source to prove
so, I contend that his deep devotion to vocalize the problems of the downtrodden
also contributed to Kristofferson’s and Cash’s friendship.
„Johnny Lobo” is the third track of Kristofferson’s A Moment of Forever,
released in 1995. The album’s concept is built around the themes of freedom and
oppression, but it is less politically charged than his previous two albums, Third
World Warrior (1986) and Repossessed (1990). The song tells the story of
Johnny Lobo, whose character is based on American Indian activist and author
John Trudell. The song provides an insight into the life of Trudell, and, through
him, gives an account of some of the landmark events that shaped American
Indian life in the second half of the twentieth century, such as the Wounded
Knee takeover and the occupation of the Bureau of Indian Affairs headquarters
in Washington.
The song opens with Trudell having spent his childhood „somewhere in the
land of Sitting Bull” (Kristofferson 2), as Trudell had his ancestry in the Santee
branch of the Sioux.11 Kristofferson uses the image of Sitting Bull figuratively:
the great chief does not only stand for the Sioux, but also functions as a bridge
across time through the Wounded Knee connection both Sitting Bull and Trudell
11

The name Sioux derives from the word Nadouessioux, the French variant of the Chippewa term,
meaning enemy (Waldman 268). It was first used by the French coureur des bois Jean Nicolet in
1640 (M. Johnson). The Sioux have four branches, with different bands in each. The largest branch
is the Teton or Titonwan, the second is the Santee, the third is the Yankton or Ihanktonwan, and a
fourth branch is Yanktonai or Ihanktonwanna. The Teton, Yankton, Yanktonai, and four Santee
groups also called themselves Oceti Sakowin, which translates as the „Seven Council Fires”
(Waldman). This name was widely used in connection with the recent Dakota Access Pipe Line
controversies.
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shared. Though Chief Sitting Bull was killed on the eve of the massacre, it was
his death that made Big Foot and his people flee for the safety of the Pine Ridge
Reservation. The United States Seventh Cavalry intercepted the band near
Wounded Knee Creek, and a bloodbath followed. The episode not only
symbolized the end of Native American resistance to American colonization but
also marked the end of an era: Frederick J. Turner, in his Frontier theory of
1893, claimed that with the colonization of the Great West the frontier was gone
and, with its going, „the first period of American history had ended.” Eighty-two
years after the massacre, resistance came to life again when American Indian
activists occupied the historic site of the trading post.
Trudell grew up „locked inside a heaven gone to hell” (Kristofferson 4).
Before settlers arrived, the Sioux lived in the area what is known today as the
Great Plains.12 Removals from Oceti Sakowin lands began in the first half of the
nineteenth century, after John Calhoun founded the Office of Indian Affairs in
1824 („History of BIA”). As westward expansion advanced, the Oregon Trail
crossed Sioux land, and the United States yearned for ownership over the
territory. 13 In 1874, gold was found in the Black Hills, following the expedition
led by George A. Custer. Greed for gold was the motivation behind the military
expedition that aimed to remove the Sioux from their lands, despite the provision
in the Fort Laramie Treaty that stated that the territory was „set apart for the
absolute and undisturbed use and occupation” of the tribe (Prucha 110). 14
The once undisturbed mesa that nourished the Sioux both physically and
spiritually became the land of suffocating hopelessness. In decades to come, the
reservations became the most poverty-stricken areas of the United States. Pine
Ridge had very poor sanitary conditions, rudimentary electricity, and
unemployment rate was skyrocketing. This milieu gave way to multigenerational
alcohol and drug dependencies, dysfunctional families, and educational failures
(Kristof ). This was the hell Trudell was born into in 1946.
The woes were not unique to Pine Ridge: reservations across the United
States shared the same fate. From the early twentieth century, most American
Indians lived on reservations, or in low-income parts of metropolitan areas.
12

Their territory extended across the present states of Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri,
Nebraska, North Dakota, and South Dakota.
13
Negotiations began between the United States and the Oceti Sakowin, and in 1868 the Treaty of
Fort Laramie was signed. The treaty established the Great Sioux Reservation, which incorporated
the Black Hills, the favored hunting grounds and sacred territory of the Teton Sioux (Hedren).
14
General Custer’s campaign was followed by the incident known as the Battle of Little Bighorn,
or, as it is widely known, Custer’s Last Stand, in which Lakota, Assiniboine, and Cheyenne
warriors annihilated the 7th Calvary and killed Custer. After Custer’s failure, Congress decided to
break up the Great Sioux Reservation, and 31,000 km2 of the Black Hills were made available for
sale (Hedren). In 1889, Congress divided the reservation into smaller areas, and the Pine Ridge
Reservation was founded.

17

Despite the prosperity that characterized the 1960s, the want of employment
marked both locales. As opportunities were limited, and poverty was rampart,
military service seemed to offer young Native American males and females a
certain degree of financial independence (Holm 59). Small wonder, that in the
1960s they were recruited in large numbers (Holm 59). Similarly to his alterego, Johnny Lobo, Trudell also „grew into a warrior” (Kristofferson 7). Like
Hayes, Trudell decided to join the army in 1963. He was stationed off the shores
of Vietnam and served on ships that were given the orders to search for downed
pilots (Trudell). Despite what Hayes’s life demonstrated, the army still was
perceived as offering a potential for a better life.
American Indian soldiers returning home from Vietnam did not find the
peace they yearned for, but it is not surprising: neither did their fathers after
returning from World War II. They had to face the fact that the country they
were fighting for carried out policies that intended to cramp tribal culture and
rights. The rise of the Civil Rights Movement in the 1960s inspired members of
the American Indian community and resulted in a wave of protests in the 1970s.
Trudell came „home from Vietnam to Wounded Knee” (Kristofferson 12), from
one hell to another. His stressful experiences were compounded by his growing
discontent with government policies. Thus, in 1971, he joined the American
Indian Movement and, by 1973, he became the national spokesperson of the
organization (Banks).15
Kristofferson refers not only to the 1890 Wounded Knee events, through the
allusion to Sitting Bull, but also to the 1973 Wounded Knee incident. In the
village of Wounded Knee, South Dakota, members of the Sioux nation and
leaders of the American Indian Movement, including Trudell, assembled since
they had failed on many occasions to impeach the chairman of the Tribal
Council on the Pine Ridge Reservation. They demanded the removal of
Chairman Richard „Dick” Wilson, who was accused of mismanaging tribal
funds, failure to hold tribal meetings that concerned tribal matters, nepotism,
civil rights violations, and using violence against those who offended him
(Magnuson). In addition, Wilson tended to support government and white
interests over those he was supposed to represent (Magnuson).
The Wounded Knee incident began on 27 February 1973 and ended on May
8, the same year. As at the time AIM activities were under surveillance by the
FBI, soon armed marshals and FBI agents began to appear near the reservation
(Magnuson). Their presence escalated the situation: AIM members had exchanged
15

AIM came into existence in the summer of 1968, in Minneapolis, Minnesota. Members of the
Indian community became increasingly frustrated with the incessant oppressive federal Indian policy.
More than 200 American Indian activists, led by George Mitchell and Dennis Banks decided to take
control over their destiny, and the movement was born (Magnuson). In years to come, AIM leaders
fought for American Indian rights, treaty rights, and for the reclamation of tribal lands.
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gunfire with federal officials. During the shootouts, a Cherokee and an Oglala
Lakota were killed. Two days after the death of their fellow Indians, Lakota elders
and the Department of Justice negotiated an end to the occupation that lasted for
71 days (Magnuson).
In 1979, Trudell „burned the flag he knew had been dishonored” (Kristofferson
13). Early that year, as the member of the Leonard Peltier Defense Committee, he
participated in a demonstration in Washington D.C. in front of the FBI
headquarters.16 In an interview, he explained his motives: „In the military, they
said if the flag has been desecrated, the only way to properly dispose of it is to
burn it. But they defined desecration of the flag as if it drops on the earth. I say
injustice and racism and classism and your whole way of life desecrates whatever
you say this thing’s supposed to mean” (Trudell).
Unbeknownst to Trudell, the darkest days of his life were yet to come. Some
hours after the flag incident, he „paid the price for thinking he was free”
(Kristofferson 14): on the Shoshone Paiute Reservation in Nevada, Trudell’s
home was set on fire, „with his wife and children locked inside” (Kristofferson
17). The fire killed Trudell’s whole family: his wife, mother-in-law, and his
three children. At the time, the FBI was not willing to investigate the case, and it
was officially ruled an accident (Himes). Trudell himself and other activists have
also speculated there was government involvement behind the tragedy (Baird).
Trudell stated that „it was murder; they were murdered as an act of war” (qtd. in
Himes). Not much further can be said about the incident or its aftermath, due to
the lack of any kind of books, newspaper articles, or interviews covering the
story. My presumption is that the case is still very sensitive today, with Peltier
still in prison, and with some of the prosecutors still in power.
The lack of media attention is not surprising. The historically poor
representation of American Indians in media helped obscure the problems that
have plagued Native communities for decades.17 The mainspring motivation
behind this is that American Indian rights have been routinely violated by the
federal government. People do not like to be reminded of the inconvenient truth
16

Peltier is an Oceti Sakowin activist, and a member of the American Indian Movement. After the
shootout at the Jumping Bull compound in 1975, he was sentenced to two consecutive terms of life
imprisonment for first-degree murder in connection with the shooting of two FBI agents. For years
after the trial, Peltier maintained his innocence and argued that neither the FBI nor other
government prosecutors could identify him as the person who fired the fatal shots (Peltier). His
clemency request was refused by presidents Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton,
George W. Bush, and Barack Obama. Presently, Leonard Peltier is 74 years old, so far, has served
42 years in prison, and will be eligible for parole in 2024.
17
The absence of media coverage also characterized a series of murder cases that occurred on the
Pine Ridge Reservation in the 1970s. These homicides nettled the Oglala Lakota Nation:
accusations were made that the FBI was covering up or failing to investigate the cases. Despite the
remonstrance of AIM and residents of the reservation, it was not until the 2000s that government
authorities started to look into the cases.
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that the United States took land from Native Americans. Not to mention that it
does not sit well with the national narrative of the honest settler conquering the
land, and subduing nature in the Biblical sense. The lack of media attention
made it easier for society to ignore the ongoing oppression, and diminish the
feelings of national guilt, shame, and fear.
The last two stanzas of Kristofferson’s song are built around the theme of
fire. Kristofferson uses fire metaphors to depict the destruction and revival of
Trudell. The duality of the fire metaphor stems from the trope of ruin and the
regenerative willingness to live. The former is present in the phrases „burning
down and burn it to the ground” (Kristofferson 16), the latter in „burnished in
the embers” (Kristofferson 29), and by the symbolic image of the „Holy
Phoenix” (Kristofferson 27). Kristofferson puts forth the parallel between
Trudell and the phoenix: both lives are consumed by fire, while the phoenix is
ignited and incinerated by the fiery rays of the sun, Trudell’s life is destroyed by
the flames that killed his family. Just as the „phoenix rises from the ashes”
(Kristofferson 27), Trudell’s „warrior heart” (Kristofferson 29) is rekindled: he
is ready to overcome the travails that shattered his life. For him, „the battle just
begun” (Kristofferson 30): for the rest of his life, he dedicated himself to
promote American Indian culture as a poet and as a recording artist, releasing
albums like: A.K.A Grafitti Man [sic] (1986), Blue Indians (1999), and Crazier
Than Hell (2010). Kristofferson’s phoenix metaphor works on multiple levels:
not only does it provide an insight into the personal tragedy of Trudell, but it
also opens a window to the dark side of Native American life that is tainted by
alcoholism, violence, and oppression. Kristofferson propounds that just like
Trudell, the American Indian community has always been able to revivify itself
despite all the doldrums they faced.
From the early 1990s, Trudell and Kristofferson continued to work together
on various projects. They performed at the concert held at the Sioux Falls Arena,
commemorating the 100th Anniversary of Wounded Knee in 1990, then the two
artists toured Europe in 1993. In 2005, Kristofferson appeared in the Sundance
Festival film Trudell, a documentary about Trudell’s life. Both Trudell and
Kristofferson were fervent supporters and friends of Peltier. In the early 1980s,
Kristofferson did benefit concerts for Peltier, while on his 1983 album, Tribal
Voice, Trudell dedicated the song „Look at us / Peltier AIM Song” to the
imprisoned activist. Both artists spoke up for Peltier whenever they had the
possibility. Last time, in October 2017, Kristofferson teamed up with American
folk singer-songwriter Arlo Guthrie to cover further legal expenses of the
International Leonard Peltier Defense Committee, after President Obama denied
Peltier’s application for clemency (Flanary).
Hayes’s and Trudell’s life demonstrate how American Indians are ignored in
American society, even today. We would need Cashes and Kristoffersons, who
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through their powerful presence on the American music scene, may serve as
spokespersons for American Indians and draw attention to controversies not
receiving proper media coverage. Ultimately, it would be necessary to have
artists who have the ability to create country music that allows people to forge a
bond with those who come from entirely different places and backgrounds.
Sadly, one of the biggest issues in country music over the last few years has
been that it lacks any kind of social awareness, though problems, such as
poverty, racism, and oppression are still present to a limited extent.
Songs like „The Ballad of Ira Hayes” and „Johnny Lobo” are examples to
follow. La Farge’s lyrics made Cash’s record both raw and beautiful, and
Kristofferson’s portrayal of Trudell carries the same spirit and energy. Cash and
Kristofferson are a moment in the conscience of humanity: they chose to speak
up for the oppressed, instead of chasing the predictable opportunism of
celebrities. They were a dark and dangerous force who also stood for mercy and
justice for fellow human beings. Cash and Kristofferson told the stories of
forgotten but this way immortalized heroes.
Appendix A
THE BALLAD OF IRA HAYES
Album: Bitter Tears: Ballads of the American Indian (1964)
Words and music: Peter La Farge
Publishing: Columbia Recordings
Version used: https://www.youtube.com/watch?v=vmNKspKUaTQ
Ira Hayes, Ira Hayes
Call him drunken Ira Hayes
He won't answer anymore
Not the whiskey drinking Indian
Nor the marine that went to war
Gather 'round me people
There's a story I would tell
'Bout a brave young Indian
You should remember well
From the land of the Pima Indian
A proud and noble band
Who farmed the Phoenix Valley in Arizona land
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Down the ditches a thousand years
The waters grew Ira's peoples' crops
'Til the white man stole their water rights
And the sparkling water stopped
Now, Ira's folks were hungry
And their land grew crops of weeds
When war came, Ira volunteered
And forgot the white man's greed
Call him drunken Ira Hayes…
There they battled up Iwo Jima hill
Two hundred and fifty men
But only twenty-seven lived
To walk back down again
And when the fight was over
And Old Glory raised
Among the men who held it high
Was the Indian, Ira Hayes
Call him drunken Ira Hayes…
Ira Hayes returned a hero
Celebrated through the land
He was wined and speeched and honored
Everybody shook his hand
But he was just a Pima Indian
No water, no home, no chance
At home nobody cared what Ira'd done
And when did the Indians dance
Call him drunken Ira Hayes…
Then Ira started drinking hard
Jail was often his home
They let him raise the flag and lower it
Like you'd throw a dog a bone
He died drunk early one morning
Alone in the land he fought to save
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Two inches of water and a lonely ditch
Was a grave for Ira Hayes
Yeah, call him drunken Ira Hayes
But his land is just as dry
And his ghost is lying thirsty
In the ditch where Ira died
Appendix B
JOHNNY LOBO
Album: A Moment of Forever (1995)
Words and music: Kris Kristofferson
Publishing: Jody Ray Publishing (BMI)
Version used: https://www.youtube.com/watch?v=qDt_3JA4GBQ
Once upon a dusty reservation
Somewhere in the land of Sitting Bull
Johnny Lobo played with fire and dreamed of open spaces
Locked inside a heaven gone to hell
All the dreams were gone but not forgotten
Murdered like the holy buffalo
Johnny Lobo knew the rules and grew into a warrior
Fighting for his people and his soul
Oh...... Johnny Lobo (2x)
Loaded down with lessons that he carried
Home from Vietnam to Wounded Knee
Johnny Lobo burned a flag he knew had been dishonored
Paid the price for thinking he was free
Someone set his house on fire,
Burned it to the ground
With his wife and children locked inside
Later when the bitter tears were falling to the ashes
Something good in Johnny Lobo died
Oh...... Johnny Lobo (2x)
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In a darkened corner of a tavern
Burning down old memories again
Johnny Lobo stares into the smoke
And dreams of clouds
Running like wild horses with the wind
Holy phoenix rising from the ashes
Into the circle of the Sun
Johnny Lobo's warrior heart was burnished in the embers
And the battle's just begun
Oh...... Johnny Lobo (2x)
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Csibrány Lili

A tájnevek nyelvi rendszere
A tájnevek rendszertani vizsgálatát Juhász Dezső A magyar tájnévadás című
monográfiájának (1988) adataira támaszkodva és Hoffmann István Helynevek
nyelvi elemzése című munkájának (1993/2007) leírási keretére alapozva végeztem el. A vizsgálatot itt csupán röviden ismertetem, a tájnevek rendszerkapcsolataira, más helynévfajtákkal való összefüggéseire helyezem a hangsúlyt.
1. Bármely helynévfajta rendszertani jellemzését két elemzési szinten végezhetjük
el: a leíró és a történeti elemzés szintjén. A leíró vagy másképpen szerkezeti elemzés egyik lehetséges aspektusa a funkcionális-szemantikai szerkezet bemutatása.
A funkcionális-szemantikai elemzés során a nevek szemantikai struktúráját vizsgáljuk, s a névadásnak abból a jellegzetességéből indulhatunk ki, hogy minden
névadási aktus szemantikailag tudatos (Hoffmann 1993/2007: 53). A tájnevek
többsége kétrészes név, és jellemzően sajátosságot kifejező előtagból és fajtajelölő
utótagból áll: pl. Csigla mezeje, Mecsekalja, Szépmező, (a tájnevek 76%-a ilyen
szerkezetű), de emellett kisebb számban más struktúrájú neveket is találunk a
rendszerben: egyrészes fajtajelölő tájnév pl. a Fenyér, a Hany és a Mezőség elnevezés, illetve megnevező szerepű előtagból és sajátosságot kifejező utótagból álló
nevek pl. a Nagykunság és a Kiskalota. Az is jellemző, hogy a sajátosságot kifejező névrész főként a hely valamilyen más helyhez való lokális viszonyára utal, mint
ahogyan ezt például a Bakonyalja, Hegyhát, Sárköz, Vízmellék kétrészes nevek is
mutatják. A névszerkezeti típusok megoszlását mutatom be az 1. ábrán.

2%

22%

76%
S szerkezet

S + F szerkezet

S + M szerkezet

1. ábra: A sajátosságjelölő funkció az egy- és kétrészes tájnevekben
A szerkezeti elemzésnek a lexikális-morfológiai szintjén a nevekben, névrészekben szereplő szavak és a névalkotásban szerepet játszó morfémák állnak az
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analízis középpontjában (vö. Hoffmann 1993/2007: 67). A két leíró elemzési szint
szerves összefüggést mutat egymással olyan tekintetben, hogy a lexikális-morfológiai elemzést nagyban meghatározzák a funkcionális elemzés alapegységei, vagyis
a névrészek. Ennek megfelelően a fajtajelölő szerepű egyrészes tájnevek lexikálismorfológiai szempontból földrajzi köznévként azonosíthatók: pl. Fenyér (fenyér
’fűvel benőtt terület’), Hegy; Szigetség, Völgység. A megnevező funkcióban (lexikális tekintetben) mindig valódi helynév áll: pl. a Bácska, Partium, Szlavónia jövevénynevekben, illetve a másodlagosan képzővel bővült Bácskaság, Nyírség,
Valkóság nevekben. Olykor népnév (pl. Hajdúság, Jászság), növénynév (Cser, Somogy, Szilágy) és állatnév (Bolhád) is szolgál a tájnév alapjául. A kétrészes tájnevek utótagjaként szinte minden esetben földrajzi köznév áll (kivétel a Kiskalota,
Középkalota, Középnyír, Kisalföld, Kiskunság és Nagykunság elnevezések, amelyekben megnevező funkciójú helynév szerepel második névrészként). Az előtagok lexikális-morfológiai jellemzői sokfélék lehetnek: földrajzi köznevet tartalmaz
az Erdőhát tájnév, nép nevét őrzi a Székelyföld, méltóságnév jelenik meg a Királyföld elnevezésben, melléknév található végül az Alvidék, Felföld, Nagykunság nevekben. A kétrészes tájnevek előtagját lexikális-morfológiai szempontból leggyakrabban helynevek alkotják: pl. Bakonyalja, Krasznaköz, Szamos mente, Tápióvidék.
Keletkezéstörténetileg a tájnevek jelentős (csaknem a háromnegyed) része jelzős szerkezetből alakult (pl. Feltáj, Szépmező, Kutasfölde). A többi névalkotási
mód kevésbé gyakori tájneveink körében, de közülük a képzés (pl. Báródság,
Jászság), a jelentésbeli szóalkotás (főként a metonímia) (pl. Csík, Székes), a szerkezeti változás (főképpen a képzővel történő bővülés) (pl. Somogy > Somogyság,
Valkó > Valkóság) feltétlenül említést érdemel. A névátvétel (mint külső névalkotási mód) a névfajta elemeinek létrejöttében ugyanakkor lényegében nem játszott
szerepet. Az egyes tájnév-keletkezési folyamatok gyakoriságát jelzi a 2. ábra.
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2. ábra: A tájnevek keletkezési típusainak gyakorisága
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2. A tájnevek rendszere kronológiai szempontból az évszázadok során folyamatos bővülésen ment keresztül. A névfajta elemszáma a 3. ábra tanúsága alapján a
16. századtól, vagyis a középmagyar, illetve az újmagyar kortól kezdve növekedett meg ugrásszerűen. Az alábbi diagramon azt ábrázoltam, hogy az egyes évszázadokban hány új elemmel bővült a tájnevek állománya.
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3. ábra: Az újonnan megjelenő tájnevek az egyes évszázadokban
Az 1000–1100-ig tartó időszakból mindössze három tájnév ismeretes: a Somogy (1001: ʃumugienʃe, 97),1 a Sosolgy (1075: Susolgi, 98) és a Zselic (1093:
selez, 107). A következő évszázadból is mindössze a Kemej (1150: Kemey, 84), a
Nyír (1150: Nyr, 92), a Bakony (1180: Bokon, 60) és a Szala (1193: Zala, 98) név
képviselteti magát a forrásokban az első adatával. Az ezt követő évszázadok
azonban már jóval termékenyebbek az új tájnevek megjelenésének szempontjából: Rábaköz (1269: Rabakuz, 94), Csík (1324: Chijk, 68), Kalotaszeg (1443:
Kalathazeg, 82), Alföld (1524: alffeld, 59), Huszna vidéke (1631: Huzna vidéke,
82), Hortobágy (1791: Hortobágy, 82), Vajdaság (1855: Szerb-vajdaság, 104),
Balatonfelvidék (1941: Balatonfelvidék, 61), Hajdúhát (1984: Hajdúhát, 78),
hogy csak néhány példát említsünk az egyre bővülő névállományból.
A tájnevek névállományának változását ábrázolhatjuk folyamatszerűen is, azaz úgy, hogy az újonnan keletkező elnevezéseket a rendszerben már meglévőkkel együtt mutatjuk be, ezáltal még pontosabban érzékeltethetjük a névrendszer
bővülési ütemét (4. ábra).
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Az adatok mellett feltüntetett szám Juhász 1988 lapszáma.
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4. ábra: A tájnevek állományának bővülési folyamata
A fenti ábrák szemléletesen mutatják azt, hogy a tájnevek rendszere folyamatosan bővül ugyan, de igazán jelentős elemszámot az ómagyar kor második felétől, illetve főképpen a középmagyar korral kezdődően figyelhetünk meg. Mindez
nyilvánvalóan összefüggésben áll az emberi látókör kiszélesedésével, ahogyan
az is, hogy a tájnevek által jelölt denotátumok mérete is változásokon megy át az
idők folyamán. A tájnévadás jellege ugyancsak módosult. Az ómagyar korban
inkább természeti nevek születtek, amelyekről Juhász Dezső is megjegyzi, hogy
csoportjuk a továbbiakban jelentősen nem változik, és bár tűnnek el és keletkeznek is tájnevek, a rendszer változására leginkább a gyarapodás jellemző (Juhász
1988: 15). Az újmagyar kor tekintélyes gyarapodást hoz a tájnevek rendszerében: ez idő tájt azonban már a mesterséges névalkotás játssza a legnagyobb szerepet a tájnévállomány növekedésében. Ennek hátterében pedig a tudományos
tájismeret kialakulása, illetve egyes szaktudományok fejlődése húzódhat meg
(Juhász 1988: 17).
3. A tájnevek meghatározásának van egy nyelvi és egy nyelven kívüli oldala is.
Ez alapján a tájnévszerűség kritériumait két csoportra oszthatjuk: vannak közöttük olyanok, amelyek a jelöltre, míg mások magára a jelre vonatkoznak.
A legtöbb esetben több tényező is szerepet játszik a tájnév kialakulásában.
Példák lehetnek erre azok a természeti határok, melyek igazgatási határok is
egyben; tág értelemben viszont tájnévként funkcionálnak a hegységek vagy erdőségek és mocsarak nevei, valamint a megyenevek egy része is (a hosszú ideje
változatlan határokkal rendelkező megyék) (vö. mindehhez Juhász 1988: 10).
Juhász Dezső szerint a hegységnevek tájnévi mivolta pusztán szemlélet, illetve megállapodás kérdése, azonban feltételez olyan eseteket is, amelyek mérete31

ikből kiindulva határesetet képeznek. Nevük tájnévszerű, azaz rendelkeznek a
tájnevek jellemző típusjegyeivel, de nagyságuk nem lépi túl egy vagy két falu
határát (Juhász 1988: 10). Monográfiájában hoz ugyan néhány példát a helynévfajták szoros kapcsolatának illusztrálására (Juhász 1988: 10), de ezt a kérdést
szisztematikusan nem vizsgálja. A továbbiakban ezért az általa összeállított tájnévszótár minden elemére tekintettel mutatom be a tájnevek és más helynévfajták
viszonyát. Az analízis során a víznevek és a tájnevek, a hegynevek és a tájnevek,
valamint a településnevek és a tájnevek kapcsolatának szentelek figyelmet.
3.1. A magyar nyelv önálló életének legkorábbi szakaszától kezdve fontos
szerepük van vízneveinknek a tájnevek létrehozásában. Őseink a vándorlásokat
követően általában folyók mentén, illetve azok völgyeiben, kanyarulataiban
telepedtek le, ezért válhattak a víznevek a tájnévadás egyik jelentős tényezőjévé
(Győrffy 2011: 164). A vándorlások korának egyik magyaroktól származó elnevezése, az Etelköz szállásterületnév is vízzel való kapcsolatra utal.
A víznevekből alakult tájneveink aránya 33%. A víznevekből különböző névalkotási eljárásokkal jöhettek létre tájnevek. Metonímiával, azaz a víznévből bármilyen formáns (helynévképző vagy utótag) hozzákapcsolódása nélkül alakultak
az egyrészes Csík, Girgácia, Hortobágy, Kászon és Székes tájneveink. Tájnévképző formánssal víznévből alakult tájnévre mindössze három adatunk van: a
Barcaság, a Csernecség és az Ormánság. Ezekben az esetekben az eredeti víznévhez a -ság/-ség képző járult, ez hozta létre a tájnevet.
A tájnevek között kétrészes struktúrában is láthatunk vízneveket. Juhász Dezső is említést tesz arról, hogy bár a tájnévadás pontosabb tanulmányozására
csak az ómagyar kortól van lehetőségünk, néhány következtetést az ősmagyar
korról is le tudunk vonni (Juhász 1988: 13), ezért itt ismét érdemes felidéznünk
az ebből a korból fennmaradt Etelköz nevet, mivel ebben a névalakulatban fedezhető fel a későbbi korok tájnévadásának egyik elterjedt struktúrája, a folyónév + köz kétrészes névszerkezet. Azok a tájnevek, amelyek ezt a struktúrát mutatják, több csoportra oszthatóak.
Megkülönböztethetünk közöttük jelöletlen birtokos jelzős neveket, mint amilyenek a Bá(s)zaköz, Berenköz, Bodrogköz, Bőköz, Csallóköz, Csilizköz, Drávaköz, Ipolyköz, Kétkörösköz, Körösköz, Krasznaköz, Muraköz, Ormánköz, Rábaköz, Sárköz, Szamosköz, Taktaköz, Temesköz, Vágköz és Vízköz névformák. Jóval
kisebb arányban, de a jelölt birtokos jelzős összetételre is találunk példát a
Dráva–Száva köze, Duna–Tisza köze, Két jó köze, Körös–Maros köze nevekben.
Ahogyan ezt a példák is mutatják, a formánssal ellátott köze csak abban az esetben jelenik meg, ha a területet övező folyók mindkét tagjára történik utalás az
előtagban. Ez alól kivételt képezhet a Kétkörösköz, azonban ezt a tájnevet ma
már nem használják (Juhász 1988: 85).
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Ha az előtagok lexikális jellege felől vizsgáljuk a vízzel kapcsolatos, -köz
utótagú tájneveket, akkor három típust tudunk elkülöníteni. A nevet adó vízfolyásra utalhat egyrészt valamiféle közszó vagy közszavakból álló szintagma
(Két-jó köze, Vízköz), másrészt előtagként állhat egy folyónév (Bá(s)zaköz, Berenköz, Bodrogköz, Bőköz, Csallóköz, Csilizköz, Drávaköz, Ipolyköz, Körösköz,
Krasznaköz, Muraköz, Ormánköz, Rábaköz, Sárköz Szamosköz, Taktaköz, Temesköz, Vágköz), harmadrészt pedig két folyó neve is alkothatja az első névrészt
(Dráva–Száva köze, Duna–Tisza köze, Körös–Maros köze).
Természetesen a víznevek nemcsak a -köz utótaggal összekapcsolódva hozhatnak létre kétrészes tájnevet, szép számmal találunk közöttük mellék(e), vidék(e) és mente utótagú elnevezéseket is. Az ilyen névstruktúrákkal megnevezett
tájegységek minden esetben az előtagban megjelölt víz környékén fekszenek,
vagyis a három lexéma szemantikai tartalma valójában megegyezik. Ez a körülmény abban is megnyilvánul, hogy az említett lexémák olykor váltakoznak egymással a tájnevekben (pl. Galga mente ~ Galgavidék, Fertővidék ~ Fertőmellék).
Morfológiai szempontból arra mutathatunk rá, hogy az utótagok birtokos személyjeles és anélküli formában is kapcsolódhatnak a víznevekhez (Balatonmellék, Dráva-mellék, Duna-mellék, Érmellék, Marcalmellék, Marosmellék, Vízmellék; Fertővidék, Körösvidék, Muravidék, Tápióvidék; Bodrog melléke, Hernád
melléke, Szárazér melléke; Galga mente, Garam mente, Küküllő mente, Nyárád
mente, Nyikó mente, Sajó mente, Tisza mente, Vízmente, Lápos vidéke). Ahogyan
a -köz utótaggal rendelkező vízzel kapcsolatos nevek esetében, a mellék(e), vidék(e), mente utótagú nevekben is azt tapasztaljuk, hogy az előtag lehet egyrészes
és kétrészes víznév (ez utóbbira példa a Szárazér melléke), valamint közszó is
(amit például a Vízmellék esetében látunk).
A víznévből alakult tájnevek között találunk az előző két típushoz képest kevésbé gyakori utótaggal rendelkezőket is. A szeg és a zug ’köznél kisebb sarok, beszögellés’ földrajzi köznév szerepel például a Kalotaszeg, Bodrogzug, Tiszazug nevekben (Győrffy 2011: 167). Az erdélyi Aranyos folyó melletti területet, melléket
nevezi meg az Aranyosfölde tájnév, míg a Duna kanyarulatában található tájegységet a Duna-kanyar. A hát közszó víznévből alakult tájnevekben betöltött szerepét
Juhász Dezső úgy határozza meg, hogy az „a vízjárta környezetből kiemelkedő,
megtelepülésre, mezőgazdasági művelésre különösen alkalmas földterületre utal”
(Juhász 1988: 98). Ilyen lexikális szerkezetű, víznévi előtagú tájnevet szép számmal találunk: Érhát, Szamoshát, Tiszahát Tóhát, Túrhát. Víznévi előtaghoz kapcsolódik a mező köznév a Kenyérmező, a rét köznév pedig a Sárrét esetében.
A Dunáninnen, Dunántúl, Tiszáninnen, Tiszántúl, Murántúl nevekben megjelenik a névadó nézőpontja, aki a nagy folyóvizekhez viszonyítva nevezi meg az
adott tájegységeket. Az innen és a túl névutó a grammatikai szabályoknak megfelelően határozóragos víznévhez illeszkedik. Névvé válásuk hosszú időt igényelt, s
a mai névhasználatból a Dunáninnen és a Tiszáninnen elnevezés már kikopott.
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3.2. A hegynevek a víznevekhez képest lényegesen kisebb szerepet játszottak a
tájneveink létrehozásában: arányuk mindössze 14%.
Jellemzően a hegyekhez képest alacsonyabban fekvő tájak megnevezésére jelentkezik olyan név, melynek előtagja maga a hegy neve, utótagként pedig az alj
~ alja földrajzi köznevet találjuk meg. Ilyen például a Bakony-alj elnevezés,
amely tájnévként jelöletlen birtokos jelzős összetétel (Reszegi 2011: 57). Sokkal
gyakoribb névstruktúra azonban a jelölt birtokos jelzős összetétel a hegynevekből alakult alj(a) lexémával álló tájnevek esetében. Ilyen szerkezetet látunk az
Alpokalja, a Bakonyalja, a Bekecsalja, a Bükkalja, a Cserhátalja, a Havasalja, a
jó néhány Hegyalja a Karancsalja, a Kárpátalja, a Kemenesalja, a Mátraalja, a
Mecsekalja, a Medvesalja, a Meszesalja, a Rézalja, a Sokoróalja, a Vértesalja és
a Zoboralja nevekben. Fontos kiemelni, hogy a Kemenesalja és a Sokoróalja nevekben az előtag nem hegyre, hegységre utal, hanem dombságra, valamint hogy
a Havasalja területre az ÚMTsz. a Hargitaalja megnevezést használja (Juhász
1988: 79). A kétrészes névstruktúrák jelöltsége tehát ebben a típusban meghatározó morfológiai jellegnek mutatkozik. E tekintetben különbséget figyelhetünk
meg a víznévből lett tájneveinkkel összevetve, ahol a – kronológiai, nyelvtörténeti szempontból általában is régebbinek minősülő – jelöletlen struktúra jelentkezett dominánsan. Ezt ábrázolom az alábbi diagramon (5. ábra).
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5. ábra: A jelölt és jelöletlen szerkezetek aránya
a hegynévből és a víznévből alakult tájnevekben
A tájnévszótár tanúsága szerint olyan tájnevekkel is találkozunk, amelyek
előtagjában nem hegynév, hanem a hegy földrajzi köznév szerepel. Ezek a nevek
nem feltétlenül ugyanarra a hegységre utalnak: a Hegy Csík és Gyergyó területének megnevezésére szolgál, a Hegyalatt a Kis-Kárpátok délkeleti oldalát jelöli,
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a Hegyentúl szintén a Kis-Kárpátok része, de annak a hegyeken túli, a Morva
folyóig terjedő területét nevezi meg, a Hegyfarok a Zsitva és a Garam közé eső
dombvidék, a Hegyföld pedig a Baranyai-dombság és a Villányi-hegység területe. A Hegyalja, a Hegyhát és a Hegyköz neveket több, egymástól különböző táj
megjelölésére is használják.
Arra is találunk példát, hogy a tájnevek egyben hegynevek is, ami azért nem
meglepő, mert az összefüggő hegy- és dombvidék megfelel a táj definíciójának
is (Juhász 1988: 10). Ilyen módon pedig a nevük is azonosítható tájnévként is:
ezt mondhatjuk el a Bakony, a Kemeneshát és a Sokoró elnevezésekről.
Két adat jelzi azt is, hogy a hegynevekből tájnévképző formáns hozzájárulásával ugyancsak alakultak tájnevek. Az Avasság a történeti Szatmár megyében
az Alföldre nyíló hegyi medence, amely az Avas hegység aljában helyezkedik el.
A Galyaság pedig az egykori Torna és Gömör megye Borsoddal határos része,
amelynek előzményeként vagy egy Galya nevű hegység nevét, vagy a galya
’hegyi tisztás; erdőtlen, kopár hegy’ földrajzi köznevet azonosíthatjuk, amelyből
aztán a -ság képző hozott létre tájnevet.
3.3. A hegynevekhez hasonlóan a településnevek sem vettek részt a tájnevek létrehozásában olyan gyakorisággal, mint a víznevek. Arányuk (15%) nem haladja
meg jelentősen a hegynevekből keletkezett tájnevek arányát (14%). A vizsgálatok azt mutatják, hogy egy adott táj közelében, középpontjában álló, a terület
szempontjából meghatározó település az, amely ebben az esetben a névadás
alapját jelenti.
Morfológiai szempontból a településnevekből keletkezett tájnevek körében
több típust különböztethetünk meg.
A településnév egyrészt metonímiával, azaz önmagában állva, formáns nélkül
is tájnévvé válhat. Ezt tapasztaljuk a Bársonyos, a Bugac, a Gyergyó, a Hetés és a
Maks(z)ond nevekben. Meg kell azonban azt is jegyeznünk, hogy a Gyergyó a
Marosnak a Keleti-Kárpátok és a Görgényi-havasok által közrefogott medencéje,
amelynek központja Gyergyószentmiklós (Juhász 1988: 77). Az oklevelek (egyetlen kivételtől eltekintve) sohasem nevezik Gyergyó-nak a települést, arra ugyanis
mindig a Szentmiklós nevet használják. Ebből pedig arra következtethetünk, hogy
a település és a táj viszonya fordított lehet: a Szentmiklós előtt megjelenő Gyergyó
éppen a tájra utaló, megkülönböztető szerepű előtag. A Hetés tájnév etimológiája
bizonytalan, de vele kapcsolatban Juhász Dezső megjegyzi, hogy az Árpád-korban
Hetés egy birtoktest lehetett, amelyet a birtokosáról nevezhettek el. Ez a terület
ekkor kis számú lakossággal bírt, de később, a 14. századi betelepülések után sűrű,
aprófalvas településrendszerré vált (Juhász 1988: 81).
Helynévformánssal ugyancsak keletkeztek egyrészes településnevekből tájnevek: a Báródság, a Csernecség, a Lakosság, a Lakság a Lunkaság elnevezések
tartoznak vélhetően ebbe a típusba. A Csernecség tájnév alapja vagy a Csernec
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nevű település, vagy közvetlenül a település elnevezéséhez is alapul szolgáló
ugyanilyen nevű folyó neve lehetett, a Lakság esetében pedig elképzelhető, hogy
a ’lapály; völgy; rét’ köznévből keletkezett, de a Lok-ként említett helységgel is
kapcsolatba hozható (Juhász 1988: 88).
A településnevekből keletkezett tájnevek nagyobb részét a kétrészes nevek alkotják, amelyek előtagjaként valamilyen település neve áll. Ezen a típuson belül
találkozunk jelölt birtokos jelzős szerkezettel, mint a Belényes vidéke, Bél vidéke, Beszterce vidéke, Bocskó vidéke, Csernolc vidéke, Huszna vidéke, Jófő vidéke, Kápolna vidéke, Torockó vidéke, Vargyas vidéke; Erdődalja és Fogarasfölde
nevekben, valamint jelöletlen birtokos jelzős összetétellel is a Hátszegvidék elnevezésben. (A tájnevek előtagjaként szereplő településnevekhez lásd Juhász
Dezső szótárát. 1988: 63, 64, 68, 72, 76, 78, 82, 83, 104, 105.)
További kétrészes, településnévből keletkezett tájnév a Csepel-sziget, a Szentendrei-sziget, amelyekben az előtag a szigetek szempontjából központi helységet
jelöli. Az Ecsedi-láp a Szamoshát és a Nyírség között, a Kraszna mentén elterülő
egykori mocsár és annak környéke, melyet Ecsed faluról (ma Nagyecsed) neveztek el (Juhász 1988: 70); a Rétyi-nyír előtagja pedig a Réty településnév származéka. Az említett nevek egy részében az előtagként szereplő településnév -i
melléknévképzővel áll. Külön esetet képez a Hétfalu elnevezés, amely átmenetet
jelent az összefoglaló településnevek és a tájnevek között, hiszen hét barcasági
falut foglal magába.
4. Írásom utolsó szempontja kontrasztív jellegű: ebben az egységben ugyanis a
tájnevek rendszertani jellemzőit a víznevekével vetem össze, rámutatva a két
helynévfajta közötti hasonlóságokra és különbségekre. Az összevető elemzéshez
két ok miatt választottam a folyóvízneveket. Egyrészt az magyarázza a döntésemet, hogy a vízneveknek van a korai ómagyar korra vonatkozóan adatokban bővelkedő, monografikus feldolgozása (Győrffy 2011), amelyben az egyes elemzési szintekhez kapcsolódóan számarányokat is találunk. Ez még akkor is nagyban
segíti az összevetést, ha a tájnevek inkább csak a későbbi időkben válnak kronológiai szempontból gyakoribbá; az összehasonlító vizsgálat ugyanis még ettől
függetlenül is érdekes eredményeket hozhat. A másik indokom az, hogy a folyóvíznevek által jelölt területek közel állnak a tájakhoz, a földrajzi környezet szerepe esetükben megkérdőjelezhetetlen, ezért a tájnevekkel való kapcsolatuk is
mutathat hasonlóságokat. Az előzőekben például láthattuk, hogy a víznevek
gyakran szolgáltak alapul tájnevekhez (jóval gyakrabban, mint bármely más
helynévfajta), ami szintén a szoros (természeti, táji) kapcsolataikról tanúskodik.
A két helynévfajta összevetését nehezítő kronológiai körülményről is szólnom
kell. Amíg a víznevek esetében korai ómagyar kori névállományt vettem figyelembe (minthogy erről van alapos rendszertani áttekintés), a tájneveknek a teljes
állománya szolgál ehhez a vizsgálathoz is alapul. Leszűkíthettem volna ugyan a
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tájnevek kategóriáját is a korai ómagyar korra, de ez – a tájnevek sajátos kronológiai jellemzői miatt – olyan kis elemszámot eredményezett volna e névfajta esetében, hogy az összevetést is értelmetlenné tette volna. Ezért döntöttem végül úgy,
hogy a tájnevek és a folyóvíznevek rendszertani sajátosságainak összevetésében a
tájneveknek a teljes állományára támaszkodom, a víznevek vonatkozásában pedig
Győrffy Erzsébet korai ómagyar kori neveket tárgyaló monográfiájára (2011).
A tájnevek és a folyóvíznevek közötti hasonlóságokat és eltéréseket egyrészt
a névstruktúrákban figyelhetjük meg. Elsőként megállapíthatjuk, hogy a víznevek
esetében az egyrészes nevek vannak többségben (51:49%, Győrffy 2011: 79), míg
a tájnevek között csupán 82 egyrészes nevet találunk a 211 kétrészes név mellett
(28:72%). Fontos azonban megemlíteni azt is, hogy az egyrészes víznevek egyötöd részének van kétrészes, valamilyen vízrajzi köznévvel kiegészült változata is.
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6. ábra: A névrészfunkciók százalékos megoszlása
az egyrészes táj- és víznevekben
Az egyrészes víznevek funkcionális-szemantikai vizsgálata alapján elmondható, hogy legkisebb arányban az F funkciójú, fajtajelölő névrészből álló nevek voltak használatban a korai ómagyar korban (7%, Győrffy 2011: 80): pl. Ér, Fok, Maláka, Patak, Sár. Ez a tájnevekre is érvényes: ez a névstruktúra a 293 névből csak
12 névben jelentkezik, ami a tájnevek 4%-át jelenti. Megnevező (M) funkcióban
álló, egyrészes névként a tájnevek köréből csak a Bácska, a Partium és a Szlavónia
nevet említhetjük, míg az egyrészes víznevek csaknem felét ez a névstruktúra teszi
ki (41%): pl. Hernád, Körös, Tapolca, Zsitva. Mindebből következik az, hogy a
harmadik névrészfunkció, a sajátosságot jelölő funkció (S) az egyrészes tájnevek
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nagy részét (81%), a folyóvíznevek esetében pedig a nevek valamivel több mint
egyharmad részét alkotja (39%): pl. Alma, Keskeny, Kengyeles, Sebes. Az egyrészes víznevek 11%-ának szemantikai szerkezete nem határozható meg (Győrffy
2011: 80). Az itt látottakból adódó következtetéseket azt követően vonom le, hogy
láttuk a kétrészes névstruktúrákat, illetve a névkeletkezési folyamatokat is.
A kétrészes nevek esetében a tájnevek és a folyóvíznevek között is a földrajzi
köznévi alaptaggal rendelkező nevek dominálnak, azon belül is az S+F szerkezet
a leginkább elterjedt. Ilyen szerkezettel találkozunk például a Nagy-patak, a
Kengyel-ér és a Fekete-sár nevekben. A két névtípus tekintetében az előtagok
funkciója azonban eltér: a tájneveknél a sajátosságfunkció legtöbb esetben a hely
más helyhez való viszonyát hivatott kifejezni, a vízneveknél azonban leginkább
a víz valamilyen külső dologhoz, körülményhez való viszonya jelenik meg sajátosságfunkcióként (Győrffy 2011: 80). Ez a külső dolog lehet például növényvilág (pl. Bükk-patak), állatvilág (pl. Varjú pataka), építmény (pl. Várad ere),
valamilyen tárgy (pl. Csolnok-patak), személy vagy csoport (pl. Détmár pataka,
Cseh-patak). Eltérésként figyelhető meg továbbá az is, hogy a víznevek esetében
szép számmal találunk M+F szerkezetű neveket is (pl. Bukova pataka, Lipóc
pataka), míg ez a struktúra a tájnevekre egyáltalán nem jellemző.
Az említett névfajtákat a keletkezéstörténet szintjén ugyancsak célszerű
összevetnünk, ami a névszerkezetekben lévő különbségeket megvilágíthatja.
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7. ábra: A névalkotási módok százalékos megoszlása a táj- és víznevekben
Ahogyan a 7. ábrán látható, két kategóriát érintően figyelhetünk meg markáns, a rendszer karakterét is meghatározó különbségeket a két névfajta között.
Egyrészt a szintagmatikus szerkesztéssel alkotott nevek tekintetében: míg a táj38

nevek bő kétharmada e névalkotási mód útján jött létre, addig ez a névalkotási
folyamat a vízneveknek csak az egyharmadát eredményezi. A másik jelentős eltérés a névátvételek arányában mutatkozik: a tájnevek csupán 1%-a, míg a víznevek jelentős része (21%) jött létre külső névadás útján. Mindez harmonizál a
szerkezeti sajátosságok összevetésében tapasztaltakkal: a megnevező funkció
(amely jelentős részben a jövevénynevekkel függ össze) a vízneveknél sokszorosan túlhaladta a tájneveknél megfigyelt arányszámokat. (Ugyanakkor az átvett
tájnevek kategóriája kapcsán felmerülhet az a kérdés, hogy a nevek milyen szinten voltak részei a magyar tájnévrendszernek.) Érdemes megemlítenünk emellett
azt is, hogy az eltéréseken túl hasonlóságokat is megfigyelhetünk: a jelentésbeli
névalkotás, a morfematikus szerkesztés és a szerkezeti változás csaknem ugyanakkora százalékban jelentkezik a két névfajta keletkezésében.
Mindezek láttán felvetődik a kérdés, hogy mi okozhatja azt, hogy míg a víznevek között sok a jövevénynév, addig a tájnevek körében alig van ilyen. Valószínűnek tartom, hogy ez a jelenség az egyes névfajták kronológiai-használati
jellemzőivel, valamint a névkölcsönzés természetével függ össze. Korábban már
említettem, hogy kronológiai szempontból a tájnevek a víznevekhez képest később kezdenek gyakorivá válni. Ez összefügg azzal, hogy maga a tájfogalom is
később jelentkezik a népi névhasználatban. Juhász Dezső szerint a tájnévadás
szempontjából elsőrendű fontosságú volt a letelepedés és az életformaváltás,
hiszen ennek okán a magyarság szorosabb kapcsolatba került a tájjal, alaposabban megismerte a tájalkotó, tájformáló tényezőket (Juhász 1988: 14). A letelepedés első szakaszában a magyarság a folyóvölgyeket, lankás dombvidékeket
szállta meg, ezért elsősorban természeti nevek születtek (általában folyóközökre
történő utalás jelenik meg, pl. Bodrogköz, Vízköz stb.). Ezt követően az emberi
látókör tágulásának köszönhetően megjelentek a műveltségi nevek, valamint a
nagytáji nevek is. Utóbbiak azért különösen fontosak, mert bennük jól megragadható az országméretekben gondolkodó, a partikulárison túllépő központi
tájszemlélet kialakulása (Juhász 1988: 15). Ez a megállapítás azért lehet fontos,
mert belőle törvényszerűen következik, hogy kronológiai szempontból a legrégebbi tájnevek kis területeket jelöltek. Ez pedig azt a felvetést is megerősíti,
hogy a Levédia és az Etelköz név sem jelenthette a magyarok egészének szállásterületét, előbbi csupán Lëved vezér szűkebb szálláshelyét, utóbbi pedig két folyó közét jelölte eredetileg.
Ebből is következhet, hogy a tájnevek megjelenésének kezdete nagyban köthető olyan folyónevekhez, amelyek már a honfoglalást megelőző időkben is léteztek, és a tájalkotó tényezők köre csak a későbbi időkben tágul ki. A nagy, több
száz kilométer hosszú folyók neve többnyire nagy területen ismert, ezért az
újonnan érkező népek ezeknek a neveit gyakran a mellettük lakó népektől veszik
át (Hoffmann–Rácz–Tóth 2018: 389). Kiss Lajos megfogalmazása szerint az
ilyen nagyobb vizek megnevezései valósággal nemzetközi tulajdonban vannak
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(Kiss 2000: 1). Így tehát a Kárpát-medence összes nagyvizének megnevezése a
magyar nyelvbe más nyelvből került át, azaz jövevénynév. Ezeknek a megnevezéseknek egy része származhat a honfoglalás előtt a Kárpát-medencében tartózkodó óeurópai és preszláv rétegtől, illetve a honfoglalás utáni népi érintkezések
is nyomot hagytak vízneveinkben.
Összességében tehát az, hogy az átvett tájnevek és víznevek száma között
ilyen nagy eltérést figyelhetünk meg, abból adódik, hogy a tájnevek (Levédiá-tól
és Etelköz-től eltekintve) csak a honfoglalást követően jelentek meg, míg a Kárpát-medencében lévő nagy folyóknak a korábban itt élő népek már nevet adtak.
5. Befejezésül arra kívánok utalni, hogy a tájnév mint helynévfajta kapcsán milyen további vizsgálati lehetőségek állnak a kutatók előtt.
A természetes és a mesterséges névadás problematikája a tájnevek körében is
figyelmet érdemel, s ebben a kérdésben – a természetes név és a mesterséges név
fogalmának bizonytalanságai miatt – nem könnyű véleményt formálni. A kronológiai kérdések ugyancsak többféle irányban is továbbgondolhatók. Tanulságosnak tűnik például egy-egy jellegzetes szemantikai típus vagy egy-egy morfológiai eszköz időbeliségének, produktivitásának a tanulmányozása. A fentebb leírtak
kiegészíthetők emellett a tájnevek változási folyamataival is: néhány szerkezeti
módosulásra utaltam az eddigiekben, de ezek az észrevételek nyilvánvalóan nem
helyettesíthetik a névfajta változástörténetének szisztematikus bemutatását. Ezek
azok a további szempontok, amelyekkel megítélésem szerint a tájnevek nyelvi
rendszerének leírása teljesebbé válhat.
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Csók Cintia

Diplomások szakmai szocializációja szociális
és pedagógiai segítő pályákon1
1. Elméleti keretek
Magyarországon a rendszerváltást követően megindult a felsőoktatás tömegessé válása (Kertesi–Köllő 2006), melynek következtében alapjaiban alakult át
az intézmények működése, megváltozott a hallgatók kulturális és társadalmi
kompozíciója, valamint a fiatalok felé támasztott munkaerő-piaci elvárások is kibővültek (Hrubos 2011; Pusztai–Bocsi–Ceglédi 2016). Ezzel egyidejűleg a humán szolgáltatások területén egyfajta szerkezeti metamorfózis volt megfigyelhető, s az állami szerepvállalás mellett előtérbe került a magánszektorhoz sorolható, ugyanakkor közcélokat ellátó csoport – az ún. civil szektor –, amely nemzetközi szinten már hosszú ideje hozzájárult a társadalmi problémák kezeléséhez
(Márkus 2016). A humán szolgáltatások fejlesztésével pedig kezdetét vette a segítő pályák differenciálódása (Molnár 2014). A segítő szakmákra felkészítő felsőfokú képzések sokáig nagy népszerűségnek örvendtek, azonban az utóbbi évek
adatai alapján úgy tűnik, hogy a felsőoktatásba jelentkezők elbizonytalanodtak
továbbtanulási döntéseiket illetően. A kutatások (Temesváry 2010; Balogh–Budai–Goldmann–Puli–Szöllősi 2015) továbbá felhívják a figyelmet a szakemberek iránti társadalmi kereslet és a felvehető hallgatók alacsony kapacitásszáma
közötti ellentmondásokra, a csökkenő finanszírozásra (főként a költséges gyakorlati képzések tekintetében), az elhelyezkedési nehézségekre, valamint a képzések tartalma és az elsajátított tudás, képességek adott munkakörben való alkalmazhatóságának ellentmondásaira. A témaválasztás relevanciáját mutatja, hogy a
segítő pályák társadalmi funkciójának, hasznosságának és szükségességének
megítélése viták tárgya. Felmerül a kérdés, hogy milyen helye, szerepe van ezen
végzettségeknek a munkaerőpiacon, különösen egy hátrányos helyzetű régióban.
A szakmák társadalmi hasznossága azonban csak a képzésekkel együttesen értelmezhető (Budai 2014).
A felnövekvő nemzedékek tanulmányi eredményességét és társadalmi integrációját számos szakember hivatott támogatni. A segítő pályák egy részén kifejezetten erre irányuló munkát végeznek, míg másik részük a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok felzárkóztatási lehetőségeivel foglalkozik. Kutatásom a
nappali munkarendű szociálpedagógia, szociális munka, andragógia és pedagó1

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.
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gia alapszakokon végzettekre fókuszál. Ezekben a szakmákban közös, hogy a filantróp önkéntességből váltak ki, és közös gyökereik a társadalmi modernitás
ideáihoz kapcsolódnak: az egyenlő bánásmód megteremtéséhez, az emberek önfejlesztésének erősítéséhez és a társadalmi kohézió fejlesztéséhez (Kleisz 2005).
Többnyire eltérő területeken és eltérő életszakaszokban, de mind a négy szakma
társadalmi segítő funkciót lát el. Továbbá Kleisz (2005) gondolati logikáját követve sajátos vonásuk, hogy a problémák kezelését az egyének és a közösségek
innovációjában, modifikálásában látják.
A szociális (szociálpedagógia, szociális munka) és a pedagógiai (andragógia,
pedagógia2) képzési ágakba3 sorolható alapszakok összehasonlítása során a következő kérdésekre keressük a választ: Mit tartanak a végzettek képzésük legnagyobb erősségének és gyengeségének? Milyen diplomás életúttípusokat különböztethetünk meg a segítő szakemberek vonatkozásában?
2. Módszertan
Korábbi kutatásaimban a Frissdiplomások 2012-adatbázis elemzése során
mutattam be a pályakövetési vizsgálat főbb eredményeit (Csók 2019a; Csók
2019b). Az érvényesség fokozása érdekében 2018. május–augusztus között
olyan végzettekkel készítettem félig strukturált interjúkat, akik az adatbázis
megkérdezettjeihez hasonlóan 2007-ben, 2009-ben vagy 2011-ben szereztek abszolutóriumot. A diplomaszerzés óta eltelt közel egy évtized alatt az életrajzok
személyes állomásainak változataira való tekintettel is kirajzolódhat hiteles kép
az elhelyezkedés és pályakezdés éveiről.
Szakonként 5 főt kérdeztem meg, így összesen 20 interjú készült. Megjegyzendő, hogy kutatásom egyik korlátja a minta elemszáma, ebből adódóan nem
általánosíthatok a képzések munkaerő-piaci beválthatóságát illetően, ugyanakkor
a vélemények tükrében rálátást kaphatunk egyes szakok tartalmának és módszereinek erősségeire, esetleges hiányosságaira. Mindemellett lehetőségünk van az
oktatáskutatás számára fontos dimenziók megismerésére, különös tekintettel a
2

„… az akkreditációhoz bizonyítani kellett a szintén a bolognai szakstruktúrába beépülő pedagógia
alapszak és az andragógia alapszak képzési tartalmainak egymástól való eltérését. A két szak
azonban képzési tartalmait illetően nem tudott teljesen külön utakon járni, hiszen mindkettő a személyiség fejlesztésével foglalkozik, akkor is, ha az emberi élet két nagy szakaszáról van szó”
(Cserné 2017: 423). „A pedagógiáról leválasztott andragógia tehát, mint tudomány, és mint
gyakorlat, a felnőttek tanítása, oktatása, képzése. Átfogóbban, teljesebben a felnőttek nevelése”
(Csoma 2008: 6).
3
A 381/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól 1. sz. melléklete értelmében a szociálpedagógia BA és a szociális munka
BA a társadalomtudományi képzési területen belül a szociális képzési ágba, míg az andragógia BA
és a pedagógia BA a bölcsészettudományi képzési területen belül a pedagógia és pszichológia képzési ágba sorolható.
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végzettek képzésükről való átfogó véleményének feltárására. Az interjúvázlat
elkészítéséhez Benkő (2009) által szerkesztett kérdőív egy részét vettem alapul,
a kérdéseket néhol átalakítottam és kiegészítettem. Az elkészült interjúvázlat
négy dimenzióból áll, ezek a következők: bevezető kérdések, a képzésről, munkaerő-piaci tapasztalatok és jövőtervek.
Az interjúalanyok kiválasztása és a kapcsolatfelvétel az elektronikus tanulmányi rendszerekben elérhető adatokra támaszkodva a képző intézmények segítségével véletlenszerűen történt, majd adott évek hallgatói csoportjaiban közzétett
hivatalos felkérés nyomán bővült. Az interjúkat személyesen készítettem el, átlagosan másfél órát vettek igénybe. A mintámban a Debreceni Egyetem és a
Nyíregyházi Főiskola 4 képviselteti magát, amelyek Kozma (2006) értelmezésében egy egységes társadalmi–oktatási régió intézményeinek tekinthetők, mivel a
helyi társadalmat és gazdaságot szolgálják. A képző intézmények: Debreceni
Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar / Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
(telephely: Nyíregyháza), Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (telephely: Debrecen), Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai
Kar / Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar5 (telephely:
Hajdúböszörmény), valamint Nyíregyházi Főiskola (telephely: Nyíregyháza).
3. Eredmények
Az alábbiakban az interjús kutatásom eredményeit mutatom be, a következő
szempontok alapján: a végzettek véleménye a képzésükről, főbb munkaerő-piaci
tapasztalataik és jövőbeni elképzeléseik. A válaszadók demográfiai jellemzőire
vonatkozó adatokat táblázatos formában a függelék tartalmazza.
3.1. A gyakorlati képzés „fellegvárai” versus a teoretika „erődítményei”
A szociálpedagógusok, szociális munkások, andragógusok és pedagógia alapszakos bölcsészek a felsőoktatásban eltöltött időszak legmaradandóbb élményeként említették az erős csoportkohéziót, az életre szóló barátságok kialakulását,
egyes oktatók nagy tudását és hallgatóbarát attitűdjét, valamint egy-egy eredményesen teljesített vizsgához vagy a szakdolgozat megvédéséhez fűződő sikerélményt. Továbbá az interjúalanyok szerint a felsőoktatási évek tényleges hasznát
a diploma megszerzése, a személyes és szakmai kapcsolati háló bővülése, a tudás gyarapodása, a világszemléletük alakulása és az önállósodás jelentette.

4

A vizsgált időpontokban még Nyíregyházi Főiskola, majd 2016-tól Nyíregyházi Egyetem néven
működik.
5
2018-tól új néven működik: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar.
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A szociális végzettségűek körében a szakirányú továbbtanulás volt jellemző
(továbbképzések, tanfolyamok, szakvizsga). Azonban a pedagógiai képzési ágon
szerzett végzettség – Benkő (2009) megfogalmazását használva – egyfajta „ugródeszkaként” szolgált egy másik diploma (gyógypedagógus, pedagógiatanár–
magyartanár, anglisztika alapszakos bölcsész), felsőoktatási szakképzés (kommunikátor), OKJ-s képzés (társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, telemarketing asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens) vagy tanfolyam (jelnyelvi) felé.
A megkérdezettek válaszait két csoportra bonthatjuk aszerint, hogy mit tartanak a képzésük legnagyobb pozitívumának: a gyakorlatorientáltságot vagy az
erős elméleti oktatást. A szociálpedagógusok, szociális munkások egyértelműen
az előbbit emelték ki, és az abból származó előnyöket: az elméletek implementációját, a kapcsolati tőke akkumulálását, valamint az egyes szakmai területek,
ellátórendszerek és klienscsoportok mélyebb megismerését. A végzettek szerint a
gyakorlati tapasztalatok egyrészt irányt mutattak a munka világában, másrészt
segítették a szakmában való sikeres elhelyezkedést.
„Rengeteg kaput nyitott meg előttem a képzés sokszínűsége és a
terepgyakorlatokon szerzett tapasztalatok.” (4. sz. szociálpedagógus)
„Az elméleti tudást minden félévben integrálhattam a különböző
gyakorlati helyeken. A legizgalmasabbat a féléves intenzív nagy
gyakorlat jelentette, ahol próbálgathattam a szárnyaimat kezdő szociális munkásként és kollégaként.” (1. sz. szociális munkás)
Ezzel szemben az andragógusok, pedagógia alapszakos bölcsészek körében
előtérbe került a teoretikus tudásanyag diverzitása, a szakmai és generikus ismeretátadás, valamint az egyes oktatók által kiadott feladatokban való elmélyülés
hozadéka.
„A legnagyobb pozitívum az elméleti oktatás.” (1. sz. andragógus)
„Az oktatók felkészültsége, illetve a tudásanyag megfelelő átadása.”
(4. sz. pedagógia alapszakos bölcsész)
Abban a kérdésben is átfedést tapasztalhatunk a szociálpedagógusok, szociális munkások válaszai között, hogy mely tanult ismereteknek, kompetenciáknak
vették a legnagyobb hasznát a későbbiekben. Mindkét képzés interjúalanyai kiemelték a mindennapi élethez szükséges képességek fejlődését (emberekkel való
bánásmód, élethelyzetekre való reagálás, empátia, tolerancia, kommunikációs
készségek, jó problémamegoldó képesség, asszertivitás, analitikus gondolkodás,
önismeret, önreflexió). Emellett a pszichológiai jellegű ismereteket preferálták,
de az etikai kódex megismerésének hasznosságára is felhívták a figyelmet. Ezen
felsorolás indikálja a két szak hasonló képzési programját. Azonban a szociálpedagógusok hangsúlyozták még a pedagógiai tárgyak meghatározó szerepét is,
ami a képzés sajátos profilját adja.
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A másik két szakra fókuszálva: míg az andragógusok a szervezői és tervezői
készségek elsajátításának hasznosíthatóságára, addig a pedagógia alapszakos
bölcsészek a pszichológiai ismeretek fontosságára mutattak rá. Továbbá – bár
többségében kifogásolták a gyakorlati lehetőségek hiányát – kitértek azokra az
alkalmakra, amikor intézménylátogatások keretében beleláthattak egy-egy szervezet munkájába vagy
„(…) a kötelező szakmai gyakorlat keretében lefolytatott kutatást
említeném, ahol hátrányos helyzetű kisiskolások deszegregációs
programjához végeztünk adatgyűjtést és interjúztatást.” (5. sz. andragógus)
A négy szak erősségei mellett vizsgáltam azt is, hogy a végzetteknek mi tetszett a legkevésbé a képzésükben, valamint mely ismereteknek, kompetenciáknak vették a legkevésbé hasznát a munka világában. Korábban említettem, hogy
a szociálpedagógusok, szociális munkások körében is voltak olyan válaszadók,
akik a hallgatóbarát pedagógusokat emelték ki mint legmaradandóbb élményt.
Ezzel szemben egyes interjúalanyok körében – a pozitív példák mellett – a negatív tapasztalatok témakörében is előtérbe kerültek a tanárok:
„(…) voltak színvonalon aluli oktatók, alulértékelt tantárgyak,
amikre a gyakorlatban nagy szükségem volt, de ezt a tudást magamnak kellett megszereznem.” (2. sz. szociálpedagógus)
„Ami a legkevésbé tetszett, amikor egy-két oktató nem adta le a tananyagot, mindenről beszélt, vagy egyáltalán meg sem jelent az
órán. Nem adta át a tudást, de a vizsgaidőszakban szigorúan számonkérő volt.” (4. sz. szociális munkás)
Az oktatók központi szerepe nem meglepő – akár egy adott képzés erősségeit
vagy gyengeségeit tekintjük –, hiszen a felsőoktatás meghatározó szereplőiről
beszélünk, akiknek befolyásuk van a jövő társadalmának alakítására, a felnövekvő generációk tudásának és képességeinek formálására (Petőné 2014). Ugyanakkor az interjúalanyok összességében azt jelezték, hogy a későbbiekben valamennyi elsajátított ismeretet hasznosítani tudták.
„Szerintem minden elsajátított ismeret, tudás és készség hozzájárult
a szakmai identitásom és a személyiségem fejlődéséhez.” (1. sz.
szociális munkás)
„Nem tudok olyat mondani, aminek ne vettem volna hasznát, sok
esetben visszanyúlok az iskolai jegyzetekhez, mert több területen
tudok belőlük meríteni.” (1. sz. szociálpedagógus)
Az andragógusok, pedagógia alapszakos bölcsészek rámutattak az általuk fölöslegesnek tartott tárgyak problémakörére.
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„Konkrétan felsorolnám az összes művészettörténettel kapcsolatos
tárgyamat, de még csak emlékezni sem emlékszek rájuk.” (2. sz.
andragógus)
„A filozófia és a neveléstörténet jelenleg semmiben nem segít, és
nem jelenik meg a napjaimban, pedig a neveléstörit kifejezetten
szerettem.” (1. sz. pedagógia alapszakos bölcsész)
Vincze (2010) szerint érdekes paradoxon az ún. értelmiségi léthez tartozó tudás ilyenfajta megítélése, hiszen az említett tárgyak gondolkodási irányvonalat
alakíthatnak ki. Ugyanakkor az értelmiségképző, alapozó tárgyakat érintő hallgatói kritikákra érdemes odafigyelnünk, ha azok valóban a szakmai tárgyaktól
veszik el a kellő mennyiségű időt és kreditet (Szabó 2015).
Végül az adott szak jellemzőinek feltárásán belül kitértek arra is, hogy mi az,
amit a volt hallgatók hiányoltak a képzésükből. A szociálpedagógusok, szociális
munkások szükségesnek tartanák a tanult modellek, módszerek és technikák gyakorlati életbe való áthelyezésének elősegítését, az elmélyültebb, teljesebb spektrumú és specializált ismeretátadást, valamint a kompetenciahatárok tisztázását.
„Specifikált ismeretek, alkalmazott tudás, s itt a gyakorlati alkalmazást értem, amikor készség szintre hozzuk a megszerzett tudást. Ez
hiányzik. Továbbá a tiszta kompetenciahatárok felismerése és megtartása. Ne megmentőket gyártsunk a képzésen, hanem szakembereket.” (4. sz. szociálpedagógus)
„Ez a szak annyira szerteágazó, és annyiféle elméleti tudást kaptunk, hogy a végére összegabalyodtak. Jó lett volna, ha mondjuk
specifikusabb oktatást kapunk arról a területről, ami érdekel minket.” (5. sz. szociális munkás)
Ezen felül a szociális munkások hiányolták a pályázatírás, üzleti terv készítésének lehetőségét, a pénzügyi és gazdálkodási ismereteket, valamint az álláskereséshez szükséges szituációs gyakorlatok elsajátításának biztosítását.
Az andragógusok és a pedagógia alapszakos bölcsészek tekintetében ismételten hasonló tendenciák rajzolódtak ki, a korábban felsorolt pozitívumok mintegy
árnyoldalaként. Meglátásuk szerint az erős elméleti oktatás mellett nem fektettek
kellő hangsúlyt a széles körű teoretikus anyag gyakorlatban való alkalmazhatóságának biztosítására. A végzettek magasabb óraszámú és intenzívebb gyakorlati
oktatást igényeltek volna.
„A megszerzett ismeretet – hiába elméleti síkon teljesen jól át lett
adva – nem tudtam hasznosítani, hiszen a gyakorlati képzés nagyon
hiányos volt.” (1. sz. andragógus)
„Hiányosságként a gyakorlati tapasztalatokat tudom újra és újra
megemlíteni.” (1. sz. pedagógia alapszakos bölcsész)
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Összefoglalóan a szociálpedagógusok egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy
nem bánták meg a döntésüket, és újra ezt a szakot választanák, hiszen a megkérdezettek szerint a választott hivatásuk a mai napig széles körű elhelyezkedési
lehetőségeket kínál. Ugyanakkor a válaszadók egy része elvégezett volna egy
másik szakot is (pl. gyógytornász, valamilyen egészségügyi végzettség).
„Bármikor ugyanezt választanám, gondolkodás nélkül. Rengeteg
barátot, tudást, élményt köszönhetek a szaknak, ezáltal a munkámnak. Határozottan nem lennék az nélküle, aki vele lettem.” (4. sz.
szociálpedagógus)
„Nem változtatnám meg akkori döntésemet. Rengeteget tanultam ez
idő alatt, a személyiségem itt állt össze igazán, amiben nagy szerepe
volt a főiskolának és az ottani légkörnek. Viszont mai fejjel a diploma megszerzése után elkezdtem volna egy másik szakot is.” (3. sz.
szociálpedagógus)
A szociális munkások esetében hasonló tendencia figyelhető meg, hiszen a
válaszadók minden esetben hangsúlyozták, hogy elkötelezettek a választott hivatásuk iránt. Emellett azonban többen is jelezték, hogy ha újra kezdhetnék, nem
biztos, hogy ugyanezt a szakot választanák. Ennek fő okai a szociális szférában
tapasztalható jövedelmi problémák és a hivatás alacsony társadalmi presztízse.
„Nem biztos, hogy újrakezdeném, attól függetlenül, hogy nagyon
szeretem, de sem társadalmilag, sem anyagilag nem vagyunk megbecsülve.” (3. sz. szociális munkás)
„Szerintem nem volt rossz döntés, szeretem a munkám, de ha most lennék fiatal, pszichológus szakra jelentkeznék.” (1. sz. szociális munkás)
Az andragógusok jellemzően szintén nem bánták meg a döntésüket, de többségük más képzésre jelentkezne. Érdekességként említendő, hogy a szociális
végzettségűekkel ellentétben nem humán pályákban gondolkodnának, hanem
teljesen eltérő képzési területek szakjai közül választanának.
„Nem volt rossz döntés, kihoztam belőle a legjobbat, de ha újra
kezdhetném, akkor természettudományi vagy gazdasági szakra jelentkeztem volna.” (3. sz. andragógus)
„Ha valamit másként csinálnék, akkor az talán az lenne, hogy agrárra jelentkeznék.” (4. sz. andragógus)
Csakúgy, mint a pedagógia alapszakos bölcsészek, akik egyértelműen más,
piacképesebbnek tartott foglalkozást választanának.
„Nem választanám ezt, rögtön gyógypedagógiára mennék, amit a
pedagógia szak elvégzése után, később kezdtem el.” (5. sz. pedagógia alapszakos bölcsész)
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„Az időt nem lehet visszapörgetni, de ha lehetne, más szakot választanék. Szociológiát tanulnék, vagy a jogra jelentkeznék, de azt nem
mondhatom, hogy rossz döntés lett volna a pedagógia.” (3. sz. pedagógia alapszakos bölcsész)
3.2. Diplomások segítő pályákon? – A szakmába ágyazott és a konvertálható
tudás tipológiája
A függelékben szereplő adatok alapján a megkérdezett szociálpedagógusok
és szociális munkások a saját szakmájukban (középiskolában, gyermekjóléti
alapellátási formában, kormányhivatalnál, szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás területén) kamatoztatják a megszerzett tudást.
„Hét évet dolgoztam Magyarországon, kifejezetten szenvedélybeteg
célcsoporttal, szakmámban, így ténylegesen azt csináltam, amit tanultam. Így nem csak diplomát adott, hanem szakmát és hivatást is
számomra.” (4. sz. szociálpedagógus)
„Jelenleg idősek, betegek szociális étkeztetését szervezem, irányítom. Ezt megelőzően szintén szociális területen dolgoztam, mentorként látássérültek munkaerő-piaci integrációját segítettem elő.” (2.
sz. szociális munkás)
A két szak végzettjeinek munkaerő-piaci tapasztalatai is a konvergencia irányába mutatnak: a korábbi munkatapasztalatokra és a közelmúltbeli munkahelyváltásokra is a pályán belüli mobilitás jellemző (pl. a szenvedélybeteg-ellátás területéről az idősellátás területére).
A másik segítő csoport esetében azonban az alapdiplomájuk után szerzett képesítés hasznosítása és a vele összefüggő állásban történő munkavégzés dominál
(pl. értékesítés, energiaipar, telefonos ügyintéző, környezet- és természetvédelmi
tevékenység).
„Jelenleg telefonos ügyintézőként dolgozom. Főbb feladataim a biztosításokkal kapcsolatos bejövő és kimenő hívások, levelek kezelése.”
(3. sz. pedagógia alapszakos bölcsész)
„Megfelelő habitussal, tanulási hajlandósággal és képességgel egy
andragógusi diploma után az ember kiépítheti magát egy amolyan
univerzális svájci bicska emberré.” (4. sz. andragógus)
Az interjúk során kitértem arra, hogy a megkérdezettek szerint mi jellemzi a
képzésüket munkaerő-piaci szempontból. A szociálpedagógusok szerint a végzettségükkel el lehet helyezkedni, hiszen egyre nagyobb a munkaerőhiány a területükön. Ugyanakkor kiemelik, hogy kevés az elhivatott, jó szakember, és ez az
egyik legkevésbé megbecsült szakma.
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„Jelenleg a végzettségem munkaerő-piaci megítélése elég negatív,
nincs megfelelő elismertsége, és ennek egyik oka az ún. selejt kitermelődése. Bár azt gondolom, hogy ez nem csak adott szakmában
jellemző, hanem nagy általánosságban elmondható az egész felsőoktatásunkról.” (5. sz. szociálpedagógus)
„Véleményem szerint a képzés felkészít arra, hogy a pályakezdő
szakember el tudjon helyezkedni, és biztonsággal helyt tudjon állni
a szakmában. Úgy gondolom, hogy a szociálpedagógus végzettség
egy jó ajánlólevél, ha valaki segítő szakmában szeretne elhelyezkedni. Én nagyon sok olyan csoporttársamról tudok, aki a szakmában dolgozik, és sikeres a területén.” (3. sz. szociálpedagógus)
A végzettek a nagyobb munkaerő-piaci beválthatóság érdekében még tovább
erősítenék a gyakorlati képzést. Ezzel kapcsolatban több aspektusra is felhívják a
figyelmet: a hallgatók gyakorlatokon való részvételének szigorúbb ellenőrzése
és a feléjük támasztott követelmények szigorítása, az oktatók és a tereptanárok
közötti aktív együttműködés és kommunikáció, a hallgatók aktivizálása és bevonása a kliensekkel való munka során.
A szociális munkások szerint azonban már nem olyan könnyű pályakezdőként a végzettségükkel elhelyezkedni, és ismét rámutatnak a szociális szférában
tapasztalható problémákra, különös tekintettel a társadalmi elismerés hiányára.
„Szükség lenne ránk, mint szakemberekre, de olyan, mintha a kormány nem ismerné el, hogy kellünk, így nincs hely számunkra, csak
a határterületeken. Vegyük például azt, hogy akik tizenéve szakmában dolgoznak, s kiégnek, de folytatják a munkát, mert nincs más.
Így a jó szakembereknek és a friss diplomásoknak nincs helyük.” (5.
sz. szociális munkás)
Volt olyan interjúalany is, akinek tapasztalata szerint a bolognai folyamat
következtében átalakult képzési rendszerben a hallgatók hiányos tudással rendelkeznek az alapdiploma megszerzését követően. Összességében azonban a szociális munkások a nagyobb munkaerő-piaci beválthatóság érdekében szintén a
gyakorlati képzést erősítenék, s ők főként azt hangsúlyozták, hogy olyan intézményekbe kell irányítani a hallgatókat, ahol a tereptanárok valóban aktívan foglalkoznak a képzésben részt vevőkkel. A duális képzés lehetősége is szóba került, mint innovatív megoldás.
A végzettek szerint az andragógia nagyon tág terület, ugyanakkor munkaerőpiaci szempontból egyfajta ambivalencia jellemzi. Ahogy az egyik interjúalany
megfogalmazta:
„[…] az andragógusi szakmának én nem sok jót jósolok, mert nem
tudja betölteni a társadalmi szerepét, mert nincs rá olyan igény, mint
egyébként indokolt lenne. Tapasztalataim szerint olyan, mint a
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krumpli: adott esetben megmenthet az éhhaláltól, de csak ebből kihozni egy jó vacsorát nem könnyű. Meg kell fűszerezni pár OKJ-val,
sütni mellé egy másik diplomát vagy egy specializált, keresett mesterszakot, és úgy tálalni a munkaerőpiacnak.” (5. sz. andragógus)
A megkérdezettek válaszaiból kirajzolódik az, amit Szerepi (2006) és Horváth (2007) egy korábbi tanulmányukban közöltek: a bölcsész végzettségűek –
képzési ágtól függetlenül – olyan műveltséggel és készségekkel rendelkeznek,
amelyek jól konvertálhatók a munka világában és az élet különböző területein.
„Nagyon kevés emberre van szükség ezen a területen, de multinacionális vállalatnál elég jók a kilátások. Nyilván fontos az idegennyelvtudás hozzá, illetve elengedhetetlen már az egyetem alatt gyakornokoskodni a képzéshez kapcsolódóan, s így optimálisak lesznek
a lehetőségek a munkaerőpiacon, mert e nélkül igen kicsi esélyt látok a könnyű elhelyezkedésre.” (3. sz. andragógus)
Ugyanakkor a nagyobb munkaerő-piaci beválthatóság érdekében nélkülözhetetlennek tartják a munka világában elvégzendő feladatok módszertanának megismertetését a hallgatókkal (pl. képzési portfólió kialakítása, művelődésszervezői
feladatok lebonyolítása).
„Életszagú feladatokat kellene megoldani a beadandókban. Az ismereteket valós példákon keresztül adnám át, amit mi kaptunk, száraz volt és nehezen megfogható. Nem láttunk egy épkézláb képzési
anyagot, hogyan is kell annak kinéznie, hogyan kell megszervezni, a
képzési portfólió kialakítását mutatnám meg. Amennyiben valaki a
művelődésszervezés szakirányon van, ugyanígy a módszertant mutatnám meg, tudja a hallgató, hogy hogyan kell lebonyolítani, hogyan fogjon hozzá.” (2. sz. andragógus)
A megkérdezett pedagógia alapszakos bölcsészek egybehangzó véleménye
alapján ezzel a végzettséggel nagyon csekély a pályán történő elhelyezkedés esélye.
„Szinte lehetetlen elhelyezkedni, legalábbis szakmán belül egészen
biztosan.” (2. sz. pedagógia alapszakos bölcsész)
Az interjúalanyok szerint megoldás lenne, ha valamilyen társtudománnyal
bővítenék a képzést (pl. tanító szak), valamint szorosabb kapcsolatra lenne szükség az egyetem és a lehetséges munkaadók között. További javaslatként hangzott
el, hogy az oktatóknak is nyomatékosítaniuk kellene, hogy a végzettség milyen
feladatok elvégzésére jogosít fel.
A képzésben szerzett szaktudás valós társadalmi funkciójának definiálását illetően a szociális szakemberek válaszai között ismételten átfedést találunk: az érdekérvényesítő képesség erősítése (azaz Budai 2015 alapján az empowerment), a tár51

sadalmi reintegráció elősegítése, a társadalom érzékenyítése, valamint a problémák felismerését és meghatározását követően a szociális munka eszközeivel történő segítségnyújtás.
„Sajnos a szociális terület nem egy kifejezetten kedvelt szakma, a társadalom nem érzi jelentőségét Magyarországon. Ettől függetlenül azt
gondolom, hozzájárulni mások jóllétéhez, emberi méltóságuk megtartásához, segítő kezet nyújtani a nehéz időkben, nagyon felelősségteljes feladat.” (2. sz. szociális munkás)
Az andragógusok társadalmi funkciója saját meglátásuk szerint kiterjed az
emberek kulturális innovációjának elősegítésére, a képzések szakszerű megszervezésére, s az egyének szakmai fejlesztésére. A pedagógia alapszakos bölcsészek
saját szerepüket a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatásában, továbbá az iskolákban megvalósuló katalizátor, facilitátor szerepben látnák (tanárok–diákok, tanárok–szülők között). Ennek ellenére a pedagógia
alapszakot végzettek szerint a valóságban nem tudják betölteni társadalmi funkciójukat, s a képzés valójában csak az egyetemi oktatásban és a doktori programban tud igazán érvényesülni.
3.3. A pályastabil és az útkereső variáns
Végül az interjúalanyok jövőbeli terveire vonatkozó eredményeinket foglalom össze. A szociális végzettségűek körében megfogalmazódik a továbbtanulás
gondolata, főként a jelenlegi munkájukhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzésben pl. addiktológiai konzultáns. A másik segítő csoport tervei között azonban egyelőre nem szerepel a tanulmányok folytatása. Ennek egyik oka, hogy az
alapszak elvégzését követően újabb képesítéseket szereztek.
A szociálpedagógusok és szociális munkások csoportjában jellemző a munkahelyváltás tervezése, de ugyanúgy a pályán belül. A fluktuáció csökkentése érdekében megoldásként említik a szakmai renomé fejlesztését, az anyagi és erkölcsi
megbecsülés növelését és a szakemberek tehermentesítését (pl. adminisztratív
feladatok csökkentése). Emellett szükségesnek tartják a mentálhigiéné megőrzésére irányuló lehetőségek biztosítását (szupervízió), a szakemberek közötti
együttműködés javítását (team munka, szakmai műhelyek). A megkérdezettek
proponálják a szociális képzésekre jelentkezők pályaalkalmassági vizsgálatát is,
illetve a fejlődési és előrelépési lehetőségek biztosítását (életpályamodell bevezetése). Az andragógusok, pedagógia alapszakos bölcsészek körében pedig szintén felvetődik a munkahelyváltás gondolata, ugyanakkor jellemzően továbbra
sem a végzettségük szakterületéhez kapcsolódó munka területén. Ennek egyik
oka, hogy vagy teljesesen elhatárolódtak a választott szakmájuktól, vagy kevés
esélyt látnak a pályán történő elhelyezkedésre.
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„Igen, a közeljövőben szeretnék munkahelyet váltani. Valószínűleg
vissza a vendéglátáshoz.” (1. sz. andragógus)
„Mindenképpen szeretnék munkahelyet váltani, szeretném tényleg
kipróbálni magam valamilyen nevelési-oktatási intézményben. Szerintem nagy segítség lenne, ha egy egyszeri OKJ-s képzésen megszerzett pedagógiai asszisztens végzettség nem lenne értékesebb,
mint az egyetemi diploma. Ez szerintem egy nagy öngól ezen a területen.” (3. sz. pedagógia alapszakos bölcsész)
A szociális végzettségűek karrierkoncepciójában megjelenik a segítő attitűd,
ahol célként szerepel a minél jobb segítő szakemberré válás, a hatékonyabb
munkavégzés és a kliensekkel való nívósabb munka.
„Nem vagyok karrierista, tökéletesen megelégszem azzal, ha egy jól
végzett munkanap után úgy pihenhetek a családom körében, hogy
tudtam legalább egy hozzám forduló kamasznak segíteni. És ha
minden tanév során csak egyetlen fiatalnak sikerült tartósan pozitív
irányba lendítenem az életét, az a legnagyobb fizetség a munkámért.” (5. sz. szociálpedagógus)
A bölcsész végzettségűeket – pedagógiai képzési ágon – ezzel szemben egyfajta „útkeresés” jellemzi, amely magában foglalja a szakterületükkel kongruens
munkahelyen történő elhelyezkedés gondolatát, egy saját vállalkozás elindítását
vagy a külföldön történő karrierépítés lehetőségét.
4. Konklúzió
A kutatási eredményekből levonható gyakorlati konklúzió arra a megfigyelésre építhető, hogy az elméleti súlypontú képzésekben végzettek elhelyezkedési
nehézségekre hívták fel a figyelmet. Éppen ezért a volt hallgatói visszajelzések
alapján érdemes lehet a curriculum fejlesztésére nagyobb hangsúlyt fektetni,
ezen belül is az elmélet és a gyakorlat szintézisére (gyakorlatorientáltabb tanítás,
intenzív terepgyakorlati lehetőségek biztosítása, kollaboráció az oktatók és a lehetséges munkaadók között), továbbá az önfoglalkoztatóvá válás támogatására
(pl. cégalapítási-, vállalkozói ismeretek). Megállapítható tehát, hogy igény mutatkozik az egyes végzettségek társadalmi funkciójának és a képzési szerkezetnek az összehangolására. Az andragógián belül történtek változások, a pedagógia
alapszak oktatáspolitikai és tartalmi reformja még nem következett be. Ezzel
szemben a szociálpedagógusok és a szociális munkások az elhelyezkedést követő problémákra mutattak rá (alacsony jövedelem, megbecsülés hiánya, korlátozott előrejutási lehetőségek), amin felülről jövő intézkedések segítenének,
hosszú távon növelve a szóban forgó pályák vonzerejét és megtartó erejét.
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férfi

nő

nő

30

29

34

56

szenvedély- és
pszichiátriai betegek
közösségi gondozója,
utcai szociális
koordinátor,
szenvedélybetegek
nappali ellátása
(terápiás segítő, intézményvezető), szakmai
vezető (szenvedélybeteg-ellátás)
ugyanazon
munkahely, eltérő
munkakörökben
(pedagógiai
asszisztens,
könyvtáros
asszisztens,
ifjúságvédelmi
felelős)

Aktuális munkahely

Életkor

2007

Korábbi
munkatapasztalatok

Nem
1. sz.
szociálpedagógus

35

3. sz.
szociálpedagóg
us

nő

2. sz.
szociálpedagógus

Függelék: Összefoglaló táblázatok az interjúalanyokról

idősellátás
(külföldön)

szakgimnázium,
szakközépiskola

További végzettségek

2. sz.
szociális munkás

nő

29

2011

emberi erőforrás
tanácsadó MA
(2018)

2

mentor
(látássérültek
munkaerő-piaci
integrációja)

szociális
alapszolgáltatás

2009

munkaerő-piaci
tanácsadó
szakirányú
továbbképzés
(2013)

5

szociális
alapszolgáltatás
területén
intézményváltások

szociális
alapszolgáltatás

2

szociális
alapszolgáltatás
(célcsoport:
fogyatékkal élők)

szociális
alapszolgáltatás
(célcsoport:
szenvedélybetegek)

2

családsegítés

kormányhivatal

3. sz.
szociális munkás
4. sz.
szociális munkás

32

nő

35

2009

szociális
szakvizsga
(2016);
egészségügyi
szociális munka
MA (2018)

5. sz.
szociális munkás

nő

nő

30

2011

mediátor képesítés
(2017)
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Korábbi
munkatapasztalatok

Aktuális munkahely

Munkahelyek száma

Végzés éve

2007

Életkor

40

Nem
1. sz.
szociális munkás

nő

gyógypedagógiai
asszisztens
(1999);
egészségügyi
szociális munka
MA (2016);
terepgyakorlatvezetés
szakirányú
továbbképzés
(2016)

4

vállalkozó,
szociális ápolók és
gondozók tanítása,
motivációs tréner
(rehabilitációs
intézményben)

drogambulancia
(járóbetegszakellátás) +
addiktológiai
osztály
(fekvőbetegszakellátás)

Munkahelyek száma

Aktuális munkahely

További végzettségek

Korábbi
munkatapasztalatok

Végzés éve

Életkor

Nem

6

vendéglátás

értékesítés,
energiaipar

1

nincs

köznevelési
intézmény
(gyógypedagógiai
asszisztens)

nő

30

2011

gyógypedagógiai
asszisztens
(2012); jelnyelvi
tanfolyam (2014);
pedagógiatanármagyartanár
(2018)

férfi

30

2011

nincs

5

szórakozóhely,
edzőterem, bolti
eladó,
ingatlaniroda

telefonos
ügyintéző

férfi

31

2011

hajópincér
felszolgáló
tanfolyam (2014)

2

benzinkutas

vendéglátás

3

hostess,
recepciós

óvoda (angol
nyelvű
foglalkozások
tartása)

5. sz. pedagógia
alapszakos bölcsész

2. sz. pedagógia
alapszakos bölcsész

1. sz. pedagógia
alapszakos bölcsész

2009

3. sz. pedagógia
alapszakos bölcsész

31

4. sz. pedagógia
alapszakos bölcsész

nő

kozmetikus
(2008);
telemarketing
asszisztens (2014)

nő

31

2011

anglisztika
(2015);
gyógypedagógia
BA (2018)
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Nem

Életkor

Végzés éve

További végzettségek

Munkahelyek száma

Korábbi
munkatapasztalatok

Aktuális munkahely

1. sz.
andragógus
2. sz.
andragógus
3. sz.
andragógus
4. sz.
andragógus
5. sz.
andragógus

nő

30

2011

nincs

9

vendéglátás

raktári kézi csomagoló
(betanított fizikai
munkás)

nő

nő

férfi

nő

29

29

31

32

2011

kommunikáció
és média
felsőoktatási
szakképzés
(2018)

1

hostess

jelenleg álláskereső

2

szolgáltató
szektor
(adminisztratív
gyakornok,
ügyintéző,
toborzó/
fejvadász)

létesítményüzemeltetéssel foglalkozó cég
(HR munkatárs)

2011

nincs

2009

kereskedő
vállalkozó OKJ
(2008);
vendéglátó
vállalkozó OKJ
(2008);
aranykalászos
gazda OKJ
(2016), szakács
OKJ (2017)

1

nincs

környezet- és
természetvédelem
területe és íjászoktatói-,
szarufaragói- és
szakácsi teendők

2009

társadalombiztosítási és
bérügyi
szakelőadó
(2011)

2

telemarketing,
adminisztrációs
tevékenység

GYES-en van
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Hrabéczy Anett

Sajátos nevelési igényű hallgatók bekerülési és
bennmaradási esélyei a felsőoktatásban
1. Bevezetés
A felsőoktatásban bekövetkezett expanziónak köszönhetően megjelentek az
egyetemeken a szakirodalom által nem tradicionális hallgatóknak nevezett hallgatói csoportok (Fenyves–Bácsné–Szabóné–Kocsis–Juhász–Máté–Pusztai 2017;
Attewell–Lavin–Domina–Levey 2007; Harper–Quaye 2009; Pusztai 2011), amelyek között megtalálhatók az alacsony státusú családból származó, első generációs diplomaszerzők, a nők, a kisgyermeket nevelők, a kisebbségi etnikai, vallási, felekezeti csoportokhoz tartozó hallgatók, a tanulmányaikat a megszokottól
idősebb korban elkezdők, a családfenntartók, valamint a munka mellett tanulók.
Pusztai és Szabó (2014) a nem tradicionális hallgatók közé sorolja a fogyatékossággal élő, illetve sajátos nevelési igényű hallgatókat is. Valamennyi említett
hallgatói csoport esetében a felsőoktatásból való lemorzsolódás esélye magasabb, így a felsőoktatás azt a feladatát, hogy kiegyenlítse a társadalmi egyenlőtlenségeket az expanzió által, a lemorzsolódás következtében mégsem képes kellő hatékonysággal ellátni (Fenyves és mtsai. 2017). Egy felsőoktatási rendszer
azonban akkor inkluzív igazán, ha a társadalom minden rétege számára hozzáférhető, nem csak az elit kiváltsága (Kiss 2016). Ennek következtében a munkaerőpiacnak a korábban nem tradicionális hallgatók elől elzárt szegmenseibe való
bejutás révén mérsékelni képes a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődését,
s fokozza a társadalmi mobilitást (Kiss 2016).
A sajátos nevelési igényű hallgatók megjelenése a felsőoktatásban a 2002-es,
2003-as tanévre tehető (Laki 2015). A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján látható, hogy a népesség egészét tekintve a fogyatékossággal élő lakosság
létszáma csökkenő tendenciát mutat, a létszámcsökkenés ellenére azonban a felsőoktatásban számuk folyamatosan növekszik. Növekvő létszámuk ellenére
azonban a mai napig igen kis részét képezik a hallgatóknak, és a teljes fogyatékossággal élő népesség körében a KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján
mindössze 9% rendelkezik diplomával (KSH 2015).
A sajátos nevelési igényű hallgatók felsőoktatásban való jelenlétéről a hazai
szakirodalom kevés adattal rendelkezik (Bánfalvy 2014), mivel kevésbé kutatott
területről van szó. Ennek ellenére elmondható, hogy növekvő felsőoktatásbeli jelenlétük ellenére arányaiban alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek a nem
fogyatékossággal élő népességnél. A KSH a 2011. évi népszámlálásról szóló 17.
kiadványában említi, hogy említett arányuk fogyatékossági típusonként eltérő
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ugyan, de általánosan megfigyelhető. A fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációjának, ezzel munkaerő-piaci esélyeinek egyik legfőbb megalapozója az oktatás (Kálmán–Könczei 2002). Problémaként merül fel, hogy az
alapfokú oktatásba való belépésük is nehézségekbe ütközhet, s emellett kiemelt
nehézséget jelent a szegregált oktatásból történő továbbtanulás megvalósítása
(Kálmán–Könczei 2002). Mivel kevésbé jelentkeznek a felsőoktatásba, ez tovább nehezíti munkavállalási esélyeiket (Fogyatékosságügyi statisztikák 2009).
Az alacsony iskolai végzettség mellett azonban nehezítő körülményként tartja
számon a szakirodalom a szegregáció következtében fellépő szociális nehézségeket, a társadalmi előítéleteket, valamint bizonyos szakmáktól való elzártságot
(Kálmán–Könczei 2002).
Az utóbbi években azonban a végzettség és a munkaerő-piaci helyzet tekintetében enyhe javulás figyelhető meg. A fogyatékossággal élők körében jelentősen
megnőtt az iskolai végzettség, egyre magasabb az érettségizettek és a diplomások száma (Laki 2017). 2001-ben a fogyatékossággal élő népesség 5,2%-ának
volt diplomája, 2011-ben pedig ez az arány még nem éri el a 10%-ot. A legmagasabb befejezett iskolai végzettség emelkedése mellett megfigyelhető a fogyatékossággal élő személyek elhelyezkedési esélyeinek javulása is. A KSH 2016os mikrocenzus eredményei alapján a fogyatékossággal élő foglalkoztatottak
száma 2011–2016 között 3%-ot emelkedett (KSH 2018). Ezt az arányt a fogyatékossággal élők diplomához jutásának elősegítése jelentősen javítaná, ezért is
szükséges, hogy elérhetőbbé tegyük számukra a felsőoktatást, hiszen a végzettség növekedésével a munkaerő-piaci esélyük is jelentősen javulhat (Laki 2017).
2. A kutatás
2.1. A kutatás célja
A kutatás célja azon támogató erőknek a feltárása, amelyek megjelenhetnek a
sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi életútja során, valamint annak feltérképezése, hogy e támogató erők meghatározó ereje hogyan jelenik meg a tanulmányi sikeresség elérésében.
A szakirodalom és a jogszabályi keretek áttekintése alapján a következő
hipotéziseket és kutatási kérdéseket állítottam fel:
2.2. Hipotézisek és kutatási kérdések
1. hipotézis: Az intézményesített előnyben részesítés önmagában nem elegendő a felsőfokú tanulmányok sikeres elvégzéséhez
2. hipotézis: A sikerességet támogató tényezők már a korai életkorban meghatározzák a tanulmányi előmenetelt.
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1. kérdés: Melyek a leggyakrabban igényelt előnyben részesítési lehetőségek,
és ezek hatása mennyire érzékelhető a sikeresség elérésében?
2. kérdés: Hatással van-e a felsőoktatásban megvalósuló esélyegyenlőség az
érintett hallgatók pályaválasztására?
2.3. Minta és módszerek
A kutatás során félig strukturált interjús vizsgálatot valósítottam meg olyan
fogyatékossággal élő személyekkel, akik nappali tagozaton tanultak vagy tanulnak jelenleg is valamely magyarországi felsőoktatási intézményben. A vizsgálatban 10 fogyatékossággal élő személy vett részt, közöttük 3 diplomás, 3 jelenleg
is hallgató valamely felsőoktatási intézményben, 4 pedig diplomaszerzés nélkül
szakította meg felsőoktatási tanulmányait, tehát lemorzsolódott egykori hallgató.
Ezt a felosztást az indokolja, hogy a diplomások és lemorzsolódottak tapasztalatain keresztül feltárhatók a támogató és a hátráltató tényezők összetevői, a jelenlegi hallgatók beszámolói alapján pedig a napjaink gyakorlatában megvalósuló esélyegyenlőség komponensei figyelhetők meg élesebben.
Fogyatékossági típus szerint az alanyok megoszlása így valósult meg:
– érzékszervi fogyatékossággal élő személyek: 1 látássérült, 2 hallássérült;
– tanulási zavarral élő személyek: 1 diszkalkuliás, 5 diszlexiás, 1 autizmus spektrumzavarral élő.
Vizsgálatuk során azokat a támogató, megtartó erőket igyekszünk feltárni,
amelyek összefüggésbe hozhatók a megkérdezettek tanulmányi eredményességével, elköteleződésével.
3. A kutatás eredményei
Interjúalanyaim olyan sajátos nevelési igényű személyek, akik a legkülönbözőbb képzési területeken szereztek diplomát, tanulnak jelenleg is vagy morzsolódtak le. Nagyjából azonos korcsoporthoz tartoznak: 22 és 27 év közöttiek.
A válaszadók többsége tanulmányainak egészében integrált, többségi intézményben tanul vagy tanult. Két interjúalany vett részt ideiglenesen speciális intézményi nevelésben általános iskolás korában, egyikük (látásérült válaszadónk)
általános iskolás évei alatt végig, másik (autizmus spektrumzavarral élő) válaszadóm pedig a felső tagozat alatt tanult speciális intézményben.
Az elemzés során megkülönböztettem tehát sikeres és kevésbé sikeres tanulmányi életutakat. A sikeresség azonosítása érdekében összegeztem, hogy az
egyes interjúalanyok mennyire elkötelezettek tanulmányaik mellett, amennyiben
már kiléptek a felsőoktatásból, sikeresen diplomát szereztek-e, s tanulmányaik
befejezését követően hogyan alakult további életük, milyen terveik vannak a későbbiekre nézve.
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Ez alapján sikeresnek tekintettem azoknak a válaszadóknak a tanulmányi
életútját, akik elkötelezettek jelenlegi tanulmányaik mellett, vagy sikeresen diplomát szereztek, és ezt követően munkába is álltak. A kevésbé sikeres életutat
bejárt csoportba soroltam azokat, akik nem köteleződtek el tanulmányaik mellett, diplomaszerzés nélkül lemorzsolódtak a felsőoktatásból, és ezt követően
sem rendeződött helyzetük, valamint azt, akinek jelentős nehézségei akadtak a
diplomaszerzés során, és akadályok állnak előtte ma is.
Kutatásomban igyekszem fényt deríteni azokra a tényezőkre és hatásokra,
amelyek alapján azonosítható, mi segíti hozzá a sajátos nevelési igényű hallgatókat a sikeres diplomaszerzéshez és elhelyezkedéshez. Az elemzés során a következő tényezők rajzolódtak ki, amelyek alapján az alanyok jellemezhetők: a család, kiváltképp a szülők hatása, a pedagógusok hatása, a kortárs közösség befogadó attitűdje, a felsőoktatásba történő jelentkezés körülményei, a tanulmányi
eredményesség, a tanulmányok során tapasztalt előnyben részesítés, valamint
egyéni megítélésük saját helyzetükről, képességeikről.
3.1. A családi környezet támogató ereje
A sikeres életutat bejárt válaszadóink esetében elmondható, hogy mindegyikük szüleinek kivétel nélkül fontos a tanulás, és igyekeztek ők maguk is időt
szentelni gyermekük támogatásának. Ez megnyilvánult a közös tanulásban, valamint a különórák finanszírozásában egyaránt, s ez különösen azok esetében volt
jellemző, akiknél már a korai években fény derült a fogyatékosságra, a sajátos
nevelési igényre.
Abban az esetben, amikor nem volt szülői támogatás, volt helyette egy másik
családtag, például egy nagyszülő kiemelkedő figyelme és támogatása.
A szülők mindegyik esetben igyekeztek alkalmazkodni elvárásaikkal gyermekük képességeihez, azonban nem tették alacsonyra a mércét. A sikeres életutat
bejárt alanyok közül egyetlen esetben volt jellemző a szülői támogatás hiánya:
nem ismerték el a diszlexiát valós problémaként. Ebben az esetben azonban az
intézményi segítség kiemelkedően megjelent, gyakorlatilag kompenzálva az
elutasító szülői attitűdöt.
Azon alanyok, akik kevésbé sikeres tanulmányi életúttal rendelkeznek, arról
számoltak be, hogy szüleik fontosnak tartották ugyan a jó tanulmányi eredményeket, ehhez mégsem nyújtottak megfelelő segítséget. Az érintett válaszadók
okként feltételezik a szüleik időbeosztását, valamint az esetleges információhiányt az igénybe vehető lehetőségeket illetően.
Erre szolgál példaként az egyik interjúalany beszámolója:
„Teljes mértékig segítették az iskolai tanulmányaimat anyagi szempontból, ám mivel mindketten három műszakos munkarendben dol63

goztak, nem hiszem, hogy tanulmányaimra annyi figyelmet tudtak
volna fordítani, mint amennyit szerettek volna.” (27 éves diszlexiás
férfi)
A családi környezet és a szülők hatásáról tehát elmondható, hogy esetükben
kiemelt szerepet kap a sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányainak segítése,
különösen a közoktatásban töltött évek alatt. Hangsúlyosnak bizonyult a megfelelő támogatás mellett a fennálló nehézségek elismerése és elfogadása, valamint
az ehhez való alkalmazkodás az elvárások és a támogatás mértékének tükrében.
3.2. A pedagógusok hatása
Ha a pedagógusok támogató erejét vizsgáljuk, szembetűnik, hogy azokban az
esetekben, amelyekben nem születéssel kezdődő fogyatékosságról van szó, kivétel nélkül szerepük volt a pedagógusoknak a probléma felfedezésében. Arról számolnak be az alanyok, hogy egy-egy osztályfőnöknek, tanítónak köszönhetik
azt, hogy fény derült sajátos nevelési igényükre.
A pedagógusok támogató tevékenysége ezen felül abban is megnyilvánul,
hogy a tanulmányok alatt mennyire segítik, biztatják, motiválják az alanyt, valamint abban, hogy a továbbtanulásra mekkora hangsúlyt fektetnek.
Sikeres életúttal rendelkező válaszadóim többsége arról számol be, hogy a
pedagógusok támogatták őket a képességeiknek megfelelően, odafigyeltek arra,
hogy tudják-e követni az óra menetét. Az egyik hallássérült alany arról számol
be, hogy emellett más eredményeit is elismerték, igyekeztek képességeiből a
legtöbbet kihozni, így például a középiskola végén sporteredményeiért dicséretben részesült. Másik hallássérült válaszadóm arról számol be, hogy voltak olyan
pedagógusai, akik kifejezetten miatta szántak időt olyan szakirányú továbbképzésre, amely a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére irányult annak
érdekében, hogy megfelelő nevelésben és oktatásban lehessen része a tanulónak.
Kevésbé sikeres életutat bejárt válaszadóim jellemzően olyan iskolákba jártak, ahol nem volt gyakori a magasabb presztízsű iskolában történő továbbtanulás, valamint a középiskolából a felsőoktatásba való jelentkezés sem, így a pedagógusok sem fordítottak kellő figyelmet interjúalanyaim esetében sem a továbbtanulás kérdésére. Kedvesnek, olykor figyelmesnek ítélik tanáraikat, azonban a
képességek fejlesztése, a motiváció és a továbbtanulás támogatása nem jelenik
meg kiemelten az ő esetükben.
A sikeres és kevésbé sikeres tanulók esetében egyaránt elmondható azonban,
hogy a köznevelésben tapasztaltak sok esetben nem egyeztek azzal, ahogyan a
felsőoktatásban viszonyultak az oktatók a hallgatókhoz.
A válaszok alapján a felsőoktatásban már kevésbé figyeltek az oktatók a
hallgatókra, nem törekedtek arra, hogy mindenki követni tudja az óra menetét.
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„A gimnáziumban még sokkal jobban odafigyelnek a diákokra. Az
egyetemen teljesen más körülmények vannak, ha valamit hallottál,
akkor hallottál, ha nem, akkor nem, nézzél utána, hogy elérhető-e
egyáltalán, az már nem lényeg.” (26 éves hallássérült nő)
Egyik diszlexiás válaszadóm esete a következő: Középiskolájában kifejezetten nagy hangsúlyt fektettek a tanulási zavarral érkező diákok megsegítésére. Az
újonnan felvett diákok kitöltöttek egy tanulási zavart vizsgáló tesztet; az eredmény függvényében felajánlottak a tanulóknak egy heti rendszerességgel tartott
fejlesztő órát, és folyamatosan nyomon követték a tanulók fejlődését, támogatták
tanulmányaikat. Ezzel szemben a felsőoktatásban, miután a szóban forgó tesztalany elmesélte oktatójának problémáját, az oktató meglepve annyit kért a hallgatótól, ezt követően tanuljon szorgalmasabban, s a vizsgák alkalmával nem vette figyelembe az alany tanulási zavarát.
A pedagógusok esetében tehát elmondható, hogy mind a közoktatásban, mind
a felsőoktatásban kiemelkedő jelentőségű a munkájuk. A közoktatásban fontos
szerepet kap, hogy a pedagógusok felismerik-e egy gyermek sajátos nevelési
igényeit, valamint azokhoz hogyan viszonyulnak, támogatják, motiválják-e a tanulót a továbbhaladásra, és iskolai keretek között nyújtanak-e számára megfelelő
lehetőségeket a fejlesztésre. A felsőoktatásban is nagy hangsúlyt kap az oktatók
attitűdje a fogyatékossággal élő hallgatókkal szemben, kiemelten fontos szerepe
van a nehézségek elfogadásának, a helyzethez való pozitív viszonyulásnak.
3.3. A kortárs közeg befogadó attitűdje
Sikeres tanulmányokat folytató válaszadóim esetében elmondható, hogy az
oktatás különböző színtereit megvizsgálva a következő tendencia jelenik meg.
Az óvoda elfogadó közegéből kilépve az általános iskolában – egy-két kivételtől
eltekintve – negatív élményekről számolnak be, azonban az oktatási rendszer
lépcsőin felfelé haladva egyre elfogadóbbá válik a közeg, és a felsőoktatásban
tapasztalható a legkevesebb probléma; ezt a közeget írták le a legtöbben elfogadónak és barátságosnak.
Elmondható, hogy a sikeres tanulmányi életutat bejárt tanulók könnyebben be
tudtak illeszkedni a kortárs közegbe, könnyebben megtalálták barátaikat a kezdeti nehézségek ellenére is. Közöttük csak egyetlen alany számolt be arról, hogy
végig kellemetlen légkörben töltötte tanulmányi éveit.
Beszámolója alapján kiemelkedik egy diszlexiás férfi középiskolai közössége, ahol természetesnek vették, hogy az iskolában vannak olyan tanulók, akiknek
nehézségeik vannak. Ebben feltételezhetően nagy szerepe lehet az iskola tanulási
zavart kezelő gyakorlatának (az előbbiekben említett teszt felvétele és fejlesztő
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óra lehetősége), aminek következtében az oda járó tanulók úgy szocializálódnak,
hogy ez a jelenség természetes, és számukra is adottak a megfelelő lehetőségek.
Sikeres válaszadóimmal ellentétben a kevésbé sikeres életutat bejárt alanyok
arról számoltak be, hogy mindegyik oktatási színtéren nehézségük volt a beilleszkedéssel, valamint ha ugyan az általános iskolában még befogadta őket a
kortárs közeg, a középiskolában a helyzet látványosan romlott.
Kifejezetten megrázó autizmus spektrum zavarral élő alanyom esete, aki a
következőképp számol be tanulmányi életútjának ezen szakaszáról. Általános iskolában már egészen korán a perifériára szorult, úgy érezte, egyenesen terrorizálják. Iskolát váltott, átkerült egy speciális intézménybe, azonban nem tapasztalt javulást.
„Kiderült, hogy a beteg gyerekek közé járni gyakorlatilag nem más,
mint az épek közé.” (27 éves autizmus spektrum zavarral élő férfi)
Később kollégiumba került lakóhelye és az intézmény közötti távolság miatt,
azonban ott olyan atrocitások érték, amelyek komoly pszichés tüneteket váltottak ki nála. Tünetei a kollégiumból való kiköltözés után megszűntek. Az ő életútjában azonban ezt követően megfigyelhető egy felfelé ívelő tendencia, ugyanis
OKJ képzésben töltött idejéről, valamint felsőoktatási éveiről már úgy számol
be, hogy jóval kevesebb volt a konfliktus. Továbbra is hiányosságnak érezte,
hogy nem tudja, mit kellene tennie a barátkozás érdekében, azonban azóta már
úgy látja, hogy az iskola és a munkahely alkalmas hely lehet számára az ismerkedésre.
Egy másik interjúalanyom esete szintén kedvezőtlen képet fest. Ő az általános iskolai légkört még viszonylag kellemesnek írja le, a középiskolában azonban jelentős változást tapasztalt:
„Ez már egy kissé sötétebb tónusú világ volt. Háromszázegynehány
tinédzser (ennyien voltunk egy koedukált kollégiumban) Kelet-Magyarország különböző falvaiból, összezárva heti 5 napon át. Rengeteg verekedés, összecsapás és megszégyenítés történt, tisztán megkülönböztetési alapon, és új emberekként – látván, hogy ez a módi
itt – mi is gyorsan megtaláltuk a saját bűnbakjainkat. Osztályközösség az itt töltött évek alatt gyakorlatilag nem alakult ki.” (27 éves
diszlexiás férfi)
A negatív élmények hatására pedig hamar elkezdte kerülni az iskolát, ami a
tanulmányaiban is romlást eredményezett, és későbbi tanulmányaira vonatkozó
motivációját is jelentősen csökkentette.
A kortárs közeg attitűdje tehát nagyban meghatározza annak megtartó erejét,
kiemelt hatással van a sajátos nevelési igényű tanulók motivációjára és eredményességére.
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3.4. Jelentkezés a felsőoktatásba
A tesztalanyok felsőoktatásról való előzetes ismereteinek tekintetében a sikeres és a kevésbé sikeres életutat bejárt alanyok között nem volt eltérés, mindegyikük arról számolt be, hogy kevés információja volt a felsőoktatásról.
A jelentkezés körülményeire vonatkozóan azonban eltérőek az eredmények.
A sikeres életutat bejárt hallgatók – egy kivétellel – mind motiváltak voltak a továbbtanulásban már a középiskolás éveiktől kezdve. Csupán egyikük nem vágyott a felsőoktatásba, azonban tanárainak biztatására jelentkezett.
A sikeres interjúalanyok mindegyike úgy jelentkezett a felsőoktatásba, hogy
közben nem szakította meg tanulmányi folytonosságát, tehát érettségi vagy OKJvizsga után rögtön jelentkeztek a felsőoktatásba. Legtöbbjük esetében hosszabb
mérlegelés előzte meg a jelentkezést, kivéve két válaszadónkat: a látássérült interjúalanyt, aki határozottan a gyógypedagógia területén képzelte el jövőjét, valamint egyik diszlexiás férfi interjúalanyunkat, aki korábbi zenei tanulmányainak
folytatásaként is a zenei pályát választotta. Mindegyikük figyelembe vette saját
képességeit és érdeklődését a megfelelő szak kiválasztásában. Mindkét hallássérült alanyunkról elmondható, hogy valamelyest vonzotta őket a pedagógus pálya,
azonban hallásuk és beszédük miatt úgy gondolták, le kell mondaniuk róla. Az
egyik diszlexiás interjúalany gyógypedagógiára szeretett volna jelentkezni,
azonban kevésnek érezte felvételi pontszámát, ezért nem jelentkezett. Amikor
utólag látta a pontszámokat, akkor szembesült azzal, hogy felvették volna, így
azóta is úgy érzi, hogy elszalasztotta a lehetőséget.
Összességében elmondható, hogy mindegyikük olyan pályát választott, ahol
emberekkel foglalkozhat, a gyógypedagógia mellett többek között fogorvos, szociálpedagógus és zongoratanár képzésbe nyertek felvételt.
Kevésbé sikeres válaszadóim esetében az intézményválasztás nem volt ennyire tudatos. Diszkalkuliás válaszadóm számára nagy nehézséget jelentett a szakválasztás, elmondása alapján nem talált érdeklődésének megfelelő képzést, s egy
másik (diszlexiával élő) válaszadóm sem saját érdeklődésének megfelelően választott. Az utóbbi személy az érettségit követően betanított segédmunkásként
kezdett dolgozni, ekkor gondolt arra először, hogy ennél többet szeretne, így
megpróbálkozott a felsőoktatással.
Autizmus spektrumzavarral élő alanyom esete némiképp eltér társaiétól, az ő
esetében ugyanis erősebb volt a szülői kontroll a választást illetően. Intézményválasztásairól úgy számol be, hogy édesanyja íratta be őt az adott intézményekbe, s így beszél a felsőoktatásról is. A felsőoktatásban nem olyan képzésekre járt,
amelyek kifejezetten egybevágnak érdeklődésével. Anglisztika szakot végzett,
ezt követően könyvtár-informatika szakra jelentkezett, amelyről egy év után
morzsolódott le finanszírozási nehézségek miatt.
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A beszámolók alapján tehát a felsőoktatásba történő jelentkezés kapcsán kiemelkedik a megfelelő tudatosság a szakválasztás tekintetében, különös tekintettel a képességek és érdeklődés figyelembe vételére. A felsőoktatási intézmények
kommunikációja a sajátos nevelési igényű tanulók felé azonban nem bizonyult
befolyásoló tényezőnek, mivel az alanyok az általuk elmondottak alapján nem
jutottak információkhoz a felsőoktatásban megvalósuló esélyegyenlőségről, valamint magáról az egyetemi életről.
3.5. Tanulmányi eredményesség
Sikeres tanulmányi életutat bejárt válaszadóim alapvetően közepes és jó tanulókként írják le magukat a közoktatásra visszaemlékezve. Eleinte kifejezetten jó
tanulók voltak, megfogalmazzák, hogy a jó eredmények a szüleik elvárásai között szerepeltek. A felsőoktatásban már az átlaguk romlásáról számolnak be, a jó
eredményeknél lényegesebbnek tartották a tantárgyak teljesítését.
A közoktatásban előfordult, hogy versenyeken indultak, egyik hallássérült válaszadóm például sportversenyeken szerepelt eredményesen.
Egyik diszlexiás válaszadóm esete különösen érdekes, vele ugyanis általános
iskolában két év fejlesztés után közölték, hogy „kinőtte” diszlexiáját, nincs szüksége további fejlesztésre. Eredményein ezzel szemben nem látszott javulás, és a
középiskolában szembesült azzal, hogy valójában még fennállnak a tanulási zavarai. A középiskolában igénybe vett fejlesztő óra eredményeiről úgy számol be,
hogy nem a képességei fejlődéséhez és az eredményei javulásához segítette ez
hozzá, hanem ahhoz, hogy változzon gondolkodásmódja, hozzáállása a megtanulandó anyaghoz és saját képességeihez. Ebben rengeteget fejlődött a fejlesztésnek köszönhetően.
Kevésbé sikeres tanulmányokat folytatott alanyaim esetében hasonló eredményekről számolhatok be. Eleinte ők is jó tanulóként írják le önmagukat, egyikük
említi magát közepes tanulóként. Esetükben azonban hamarabb következett be a
tanulmányi eredmények romlása, mint sikeres társaiknál, náluk már a felsőoktatás előtt jelentkeztek a rosszabb eredmények.
Diszkalkuliás válaszadóm esete kirívó, esetében ugyanis igen későn derült
fény a problémára. Alsó tagozatban szinte kitűnő volt, egyedül a matematikát
említi nehézségként, majd fokozatosan romlani kezdtek eredményei, míg a középiskola végén évet kellett ismételnie a matematikában való eredménytelensége
miatt. Ekkor javasolták a pedagógusok, hogy a család forduljon szakértőhöz.
3.6. Előnyben részesítés az oktatásban töltött évek alatt
Összességében mindegyik interjúalany esetében elmondható, hogy a közoktatásban még jellemzően több segítséget biztosítottak a pedagógusok a lehetőségek
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igénybevételéhez. Hozzá kell tennünk ehhez azonban, hogy a közoktatásban
még jellemzően tudtak a pedagógusok az egyes tanulók nehézségeiről. A felsőoktatásba lépve azonban a tanulók csak igen kevés esetben osztották meg helyzetüket oktatóikkal.
A sikeres tanulmányokat folytatott válaszadóimat összességében az jellemzi,
hogy a szóbeli és/vagy az írásbeli vizsga helyettesítését kérvényezik leggyakrabban, valamint a nyelvvizsga könnyítéséért vagy az alóli teljes felmentésért folyamodnak. Akik ezt igénybe veszik, jellemzően a közoktatásban is részesültek hasonló könnyítésekben. Egyik hallássérült válaszadónk kapott lehetőséget arra is,
hogy egy nehéznek bizonyuló tantárgyat kiváltson egy szabadon választott tantárggyal annak érdekében, hogy megszerezhesse diplomáját.
Egy másik hallássérült interjúalany egy probléma kapcsán felkereste a felsőoktatási intézményében működő segítő szervezetet, azonban a velük való közös
munka során úgy ítélte meg, nem kezelik kellő mélységében a sajátos nevelési
igényű hallgatók problémáit.
Egy diszlexiás férfi válaszadó esetében figyelhető meg hosszabb folyamat a
lehetőségek igénybevételét tekintve. Fokozatosan vett igénybe különböző kedvezményeket a tanulmányai során. Középiskolában eleinte szövegértési és írásbeli feladatokból kapott felmentést, később könnyítést matematikából, végül
pedig az idegen nyelvből is felmentést kapott, abból az érettségi vizsga alól is
mentesült. A felsőoktatásban a nyelvvizsgakedvezményt ugyan igénybe vette,
úgy érezte, már nem szükséges, hogy oktatói tudjanak problémájáról, így a diplomaszerzés érdekében egyedül a nyelvvizsga alóli felmentést kérvényezte, más
módon nem folyamodott segítségért.
A kevésbé sikeres tanulmányokat folytató válaszadóimnak nem volt kielégítő
információjuk az igénybe vehető kedvezményeket illetően a felsőoktatásban.
Diszkalkuliás válaszadóm esetében ugyan későn derült ki a probléma, tanárai javaslatára fordultak szakértőhöz, és így kapott felmentést matematikából. Ennek
következtében a felsőoktatásban is igénybe vehette volna a matematikai ismereteket igénylő tárgyak alóli felmentést, erre azonban a képzés miatt nem lett volna
szükség (néderlandisztika szak esetében).
Az autizmus spektrum zavarral élő alany mellé segítő hallgatót rendeltek, aki
ügyintézésben lett volna segítségére, alanyom azonban ezt a lehetőséget nem
vette igénybe, inkább akkor kért segítséget, amikor eltévedt az épületben. Ebből
az esetből arra következtethetünk, hogy a hozzá hasonló hallgatók szűrőjén másképp jutnak át az információk, ezért esetükben célzottabb segítségadásra lenne
szükség a hallgató segítségkérésére adott válasz mellett.
Az előnyben részesítési lehetőségekhez való hozzájutás esetében tehát kiemelkedő szerepe van annak, hogy az intézményi környezet kellően informált-e
az érintett tanulók sajátos nevelési igényeit, fogyatékosságait illetően, s ez nem
csak a közoktatásban fontos tényező, hanem a felsőoktatásban töltött évek alatt
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is. Az egyes fogyatékosságok eltérő sajátosságait is célszerű figyelembe venni,
és alkalmazkodni hozzájuk a segítségnyújtás során.
4. Összegzés
Kutatásom célja az volt, hogy azonosítsam azokat a támogató tényezőket,
amelyek hozzásegítik a sajátos nevelési igényű hallgatókat a sikeres tanulmányi
életúthoz és a diplomaszerzéshez.
Kvalitatív adatok elemzése nyomán feltérképeztem azokat a támogató erőket,
amelyeknek hatásuk van a hallgatók tanulmányi életútjára. Ezen tényezők többek között a család, a pedagógusok és a kortársak hatása. A sikeresség mutatóinak pedig a felsőoktatásba történő jelentkezés körülményeit, a tanulmányi eredményességet, valamint az igényelhető kedvezmények felhasználásában mutatkozó tudatosságot tekintettem.
Hipotéziseim tekintetében a következő eredményeket kaptam:
Első hipotézisem megerősíthető, mely szerint az intézményesített előnyben
részesítési rendszer megléte és az általa nyújtott lehetőségek önmagukban nem
elegendőek ahhoz, hogy az érintett tanulók sikeresen végezhessék tanulmányaikat, noha nagymértékben hozzájárulnak a sikeres tanulmányi életúthoz.
Második hipotézisem is megerősítést nyert az interjús vizsgálat alapján, mely
szerint a támogató faktorok már a korai életszakaszban, az iskolai pályafutás elején is meghatározó erejűek.
Kérdéseimre az interjús vizsgálat alapján a következő válaszokat kaptam:
A leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások az előnyben részesítés keretében a
nyelvvizsga alóli felmentés részben vagy egészben, illetve a nyelvvizsgafeltételek
könnyítése, valamint a vizsgák személyre szabhatóságához kötődően a hallgató
képességeinek megfelelően az írásbeli és a szóbeli vizsga helyettesíthetősége.
A felsőoktatásban biztosított esélyegyenlőség és az igényelhető kedvezmények nem határozzák meg a pályaválasztást, hiszen a válaszok alapján a hallgatók a felvételi időszakában igen kevés információval rendelkeztek a felsőoktatásról, s a meglévő kevés információjuk között egyáltalán nem szerepeltek a felsőoktatásban igényelhető kedvezmények.
Összegezve tehát elmondható, hogy a sikeres és a kevésbé sikeres tanulmányi
életutat bejárt hallgatók között igen éles különbségek mutatkoznak elsősorban a
támogató háttér tekintetében. A támogató erők megléte kiemelkedően képes
kompenzálni a képességekből fakadó hátrányokat, a sajátos nevelési igényű hallgatók esetében ezekre a faktorokra fokozottan szükség van.
A kutatási eredmények általánosíthatóságának korlátokat szab a célcsoport
nehéz elérhetősége, valamint az, hogy nem minden érintett regisztrálja magát fogyatékossággal élő hallgatóként.
Eredményeim további kutatások lehetőségét is felvetik.
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A téma nemcsak a sajátos nevelési igényű hallgatók szemszögéből vizsgálható, hanem a többségi hallgatókra nézve is, valamint a felsőoktatásban dolgozó
koordinátorok, esélyegyenlőséget támogató munkatársak szemszögéből. A rájuk
vonatkozó eredmények árnyaltabbá tehetik a sajátos nevelési igényű hallgatók
megkérdezése során kapott eredményeket.
Célszerű lehet megvizsgálni a fogyatékos hallgatókat segítő felsőoktatási
szervezetek dolgozóinak módszereit, véleményét az esélyegyenlőség érdekében
folytatott munkájuk eredményességéről, továbbá azt, hogy az egyes fogyatékosságtípusok esetében melyek azok az esetek, fokozatok, körülmények, amikor
odaítélhető a hallgatóknak a kért kedvezmény, legjellemzőbben mely esetekben
igényelnek segítséget az érintett hallgatók.
A nem fogyatékos hallgatók esetében a kutatás célja lehet megvizsgálni, hogy
hozzájuk hogyan és milyen minőségben jutnak el azok az információk, amelyek a
sajátos nevelési igényű hallgatók esélyteremtését szolgálják, valamint mennyire
elfogadóak fogyatékos társaikkal szemben, és hogyan vélekednek arról, hogy ők
miben segíthetik az érintett hallgatók esélyegyenlőségét, informáltságuk mértéke
és minősége befolyásolja-e az esélyteremtő munka hatékonyságát.
Irodalomjegyzék
Attewell, Paul–Lavin, David–Domina, Thurston–Levey, Tania 2007. Passing the
torch: Does higher education for the disadvantaged pay off across the
generations? New York, Russell Sage Foundation.
Bánfalvy Csaba 2014. Fogyatékos személyek diplomával. In: Gyógypedagógiai
szemle 42/4: 249–267.
Fenyves Veronika–Bácsné Bába Éva–Szabóné Szőke Réka–Kocsis Imre–Juhász
Csaba–Máté Endre–Pusztai Gabriella 2017. Kísérlet a lemorzsolódás mértékének és okainak megragadására a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi
Kar példáján. In: Neveléstudomány: oktatás–kutatás–innováció 5/3: 5–14.
Harper, Shaun R.–Quaye, Stephen John 2009. Student Engagement in Higher
Education. New York–London, Routledge.
Janák Katalin–Tokaji Károlyné 2018. Mikrocenzus 2016. 8. A fogyatékos és az
egészségi ok miatt korlátozott népesség jellemzői. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal.
Kálmán Zsófia–Könczei György 2002. A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Budapest, Osiris Kiadó.
Kiss László 2016. Hátrányos helyzetű csoportok a felsőoktatásban. A csoportok
azonosítása, a kutatási fókusz meghatározása. In: Fehérvári A.–Misley H.–
Széll K.–Szemerszki M.–Veroszta Zs. (szerk.): A felsőoktatás szociális dimenziói. Hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése és részvétele a felsőoktatásban című kutatás. Budapest, Tempus Közalapítvány.
71

Laki Ildikó 2015. A felsőoktatás hallgatói. A fogyatékossággal élő hallgatók felsőfokú tanulmányai. In: Karlovitz J. (szerk.): Fejlődő jogrendszer és gazdasági környezet a változó társadalomban. Komárno, International Research
Institute.
Laki Ildikó 2017. A magyarországi nagyothallók társadalma. In: Torgyik J.
(szerk.): Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből. Komárno,
International Research Institute.
Pusztai Gabriella 2011. A láthatatlan kezektől a baráti kezekig. Budapest, Új
Mandátum Kiadó.
Pusztai Gabriella–Szabó Diána 2014. Felsőoktatási hallgatók és fogyatékossággal élő társaik. In: Kapocs 13/4: 23–36.
Tausz Katalin–Bácskay Andrea–Csordás Gábor–Kovács Beáta–Németh Eszter–
Panyik Barbara–Tóth Judit Nikoletta 2015. 2011. évi népszámlálás 17. A fogyatékossággal élők helyzete és szociális ellátásuk. Budapest, Központi Statisztikai
Hivatal.

72

Kész Réka

Mikrovilágok találkozása:
Magyarországon idősápolási munkát vállaló kárpátaljai
nők táplálkozáskultúrájának sajátosságai
1. Bevezetés
Dolgozatomban Magyarországon házi ápolói (idősgondozói) munkát vállaló,
45 év fölötti magyar nemzetiségű, a kárpátaljai Salánk településen élő asszonyok
táplálkozási sajátosságait vizsgálom a munkavállalás időszakában. A téma kutatásához elsősorban a néprajz-antropológia által alkalmazott mikro szintű megközelítési módot hívtam segítségül. Az ilyen jellegű vizsgálatok azért is lényegesek, hiszen – mint ahogyan Bokor Zsuzsa is kifejti – a kutatott társadalmi jelenséget mélységében, belülről van lehetőségünk feltárni, alkalmunk nyílik a szubjektív motivációk, egyéni döntések, élmények, sorsok mélyebb elemzésére és
értelmezésére (Bokor 2004: 30).
Kutatómunkám során 10 nővel készítettem interjút, irányított beszélgetések
formájában. A megkérdezetteket hólabda módszerrel és egyéni ismeretség alapján választottam ki. Egy-egy ápolót több alkalommal is felkerestem, így folyamatosan értesültem a munkavállalással kapcsolatos legújabb eseményekről, hírekről. Mivel az általam bemutatott idősgondozó nők a regisztrálatlan munkavégzők közé tartoznak, a dolgozatban szereplőket a személyiségi jogok védelme
miatt kódolva tüntetem fel.
Jelen, összegző dolgozatban a terjedelmi korlát miatt az OTDK dolgozatomnak csupán egy részét mutatom be. A kiemelt hipotézisem, hogy a magyarországi munkavállalás folyamán az ápoló egy olyan, számára idegen környezetbe kerül, melyben fizetett alkalmazottként szembesül azzal, hogy akkor tud megmaradni a munkában és jövedelemhez jutni, ha alkalmazkodik a fogadó közösséghez. Mindeközben azonban semmiképpen sem hagy fel az új környezet, valamint az otthona által közvetített kapcsolatokkal, értékekkel, hiszen azokkal a
munkavállalás folyamán is folyamatosan kapcsolatban marad, reflektál rájuk. Az
ápolók amellett, hogy gyakran mi vs. ők oppozícióban elkülönítik a saját és a fogadó közösség kultúráját, a valóságban a munkavállalás folyamán maguk is átmenetet képeznek: az idősgondozás során megismerkednek a befogadó család,
személy értékrendjével, életmódjával, szokásaival. Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy a kulturális mikrovilágok és életmódok egymásra hatásának egyik
legszembetűnőbb szegmensét a táplálkozás tere képezi. Éppen ezért a munkavállalás alatti hétköznapi táplálkozás sajátosságain keresztül vizsgálom, hogyan jelennek meg a fogadó közösséggel szemben az önelhatárolás, elutasítás, azonosu73

lás, befogadás, beilleszkedés lehetőségei. A terjedelmi korlátozás miatt számos
részlet bemutatására nem kerül sor az alábbiakban: az otthon maradt családtagok
helyzete, a munkavállalóval együtt mozgásban lévő tárgy- és élelmiszerkészlet,
az ünnepi táplálkozás sajátosságai a munkavállalás folyamán stb. Mindezekkel
diákköri, illetve szakdolgozatomban bővebben is foglalkoztam (Kész 2019). Végül pedig fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kutatás nem tekinthető lezártnak, a téma további feldolgozása és értelmezése jövőbeli céljaim között szerepel.
2. Az ápolói munka rövid ismertetése
Mindenekelőtt célszerűnek látom néhány lényeges információ felvázolását,
hogy rövid kitekintés révén a táplálkozás résztematika bővebb kontextusba helyezésével segítsem a téma átfogóbb megértését.
Kevés olyan régió van a világban, amely annyi politikai változáson, történelmi sorsfordulón ment át, mint a jelenleg Ukrajnához tartozó Kárpátalja. Az ország legnyugatibb, hivatalosan Kárpátontúli területnek (Zakarpatszka oblasty)
nevezett megyéje sajátos, Ukrajnában és talán egész Európában is egyedülálló
geopolitikai helyzetben van. Egyszerre négy európai állammal (Lengyelország,
Szlovákia, Magyarország és Románia) köti össze a fiatal, 1991-ben létrejött
ukrán államot, vagy éppen választja el tőlük, ha a másik oldalról közelítjük meg
a kérdést (Orosz 2012: 312–314). Mint ahogyan ezt Herendi György kifejti, a
határ olyan jelenség, mely egyszerre elválaszt és összeköt valamit (Herendi
2015: 357). Akkor válik izgalmassá a dolog, ha a lélekben összetartozó, azonos
identitású közösséget fizikai határral választják szét, mint ez a kárpátaljai és az
anyaországi magyarság esetében is történt (Herendi 2015: 357). Ebben az esetben ugyanis a nemzet kulturális határai nem esnek egybe az érintett államok politikai határaival. A 20. század politikai történései következtében a magyarságot
különösen komolyan érinti a politikai határ és a kulturális határ eltérő rajzolatának problémája (Herendi 2015: 35).1 A Beregszászban és annak vonzáskörzetében kutató Herendi György e kapcsolatok történetében a politikai folyamatoknak
megfelelően három időszakot különít el. Az első, a szocializmus időszaka
(1944–1991. augusztus 24.): a vasfüggöny miatt a Szovjetunióban élő magyarok
csak kétévente, rokonlátogatás okán, rengeteg bürokratikus utánajárással utazhattak Magyarországra (Herendi 2015: 359).2 A második szakasz Ukrajna füg1

A 20. század politikai és kulturális folyamatainak, az érintett államalakulatok nyelvi politikájának
áttekintéséről bővebben lásd Csernicskó István és Fedinec Csilla kutatásait: Vehes–Molnár–Fedinec–Csernicskó et al. 2011; Csernicskó–Fedinec 2014.
2
Mint ahogyan a Gazda–Cséka szerzőpáros is visszaemlékezik: a külföldi kiutazás és az ahhoz
szükséges útlevél annak volt a kiváltsága, aki magyarországi rokonnal, meghívóval rendelkezett. A
rokon státuszától függően testvér, szülő, gyermek látogatása évente, unokatestvéré pedig kétévente
valósulhatott meg (Gazda–Cséka 2013).
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getlenné válásától3 2003-ig, a vízumkényszer bevezetéséig tartott, amely Magyarország Európai Unióba való belépésének feltétele volt (Orosz 2012: 323–
324)4; ezt mondhatjuk a magyar-magyar kapcsolattartás virágkorának, amikor
útlevél és vízum nélkül, kishatárforgalmi engedéllyel is ki lehetett utazni Ukrajnából Magyarországra (Herendi 2015: 360, Orosz 2012: 320–321). A vízumkötelezettséget bevezető, napjainkig is tartó harmadik szakasz újabb nehézségeket
gördített az ukrán állampolgárságú magyarok elé (Herendi 2015: 361). A másik
megoldás a kettős állampolgárság lehetősége: 2010 óta5 a magyar állam a
határon túli magyarok számára is biztosít magyar állampolgárságot, amely a magyar útlevél által lehetővé teszi az addig elfogadott, évi 90 napnál hosszabb magyarországi tartózkodást, megkönnyítve ezzel a munkavállalók helyzetét. Mindennek jogi háttere azonban Ukrajnában napjainkban, 2019-ben is rendezetlen.
Kárpátalján az Ukrajnai rendszerváltás és az annak következtében bekövetkező
gazdasági hanyatlás, a fizetések elmaradása, a munkahelyek megszűnése tömeges illegális jövedelemszerzési gyakorlathoz vezetett (Orosz 2012: 316). Az
utóbbi években ugrásszerűen megnövekedett a külföldi munkavállalók száma
(nem hivatalos források szerint 6 12 millió ukrán állampolgár dolgozik külföldön), s a kárpátaljai magyaroknak is csak egy része marad Magyarországon, sokan tovább mennek nyugatra. Az építkezési, gyári, vendéglátó-ipari, mezőgazdasági és egyéb foglalkozásban elhelyezkedő dolgozók mellett sok kárpátaljai nő
vállal beteg- illetve idősgondozási munkát. A jövedelemszerzési technikák kategorizálási nehézségeiről Borbély Sándor is beszámol (Borbély 2015b: 230–232).
Ahogyan azt Turai Tünde is megállapítja, az időskori önállóság csökkenése
(elvesztése) során felmerülhet egy segítő személyre való igény (Turai 2010:
113). Ezt elsődlegesen a család valósítja meg, amelynek tagjai viszont nem minden esetben tudják biztosítani az állandó jellegű személyes gondoskodást. Emiatt
felmerül egy külső személy megbízásának a lehetősége, akár formális, akár informális, illegális úton (Turai 2010: 113). Turai kifejti, az efféle munkavállalás
létjogosultsága azért is válhat jelentőssé, mert míg a nyugati világban az elégtelen szociális ellátórendszernek lehetünk tanúi, és a meghosszabbodott életkor
miatt növekedő igény mutatkozik a gondozói feladatkör betöltésére, addig a
3

A témáról bővebben ír Fedinec–Halász–Tóth 2016: 27.
Mint ahogyan Orosz Sándor megállapítja: 2004. május 1-én Magyarország EU-tag lett. Ezt megelőzően már 2003 augusztusában eltörölték a kishatárról szóló 1993-as egyezményt. 2007-től Magyarország Schengeni övezeti tagállam lett, ezért kötelezően bevezették a vízumrendszert. Ugyanakkor magmaradt a kishatárforgalom, de ez nem az ukrán paszporthoz (személyigazolványhoz)
mellékelt betétlappal, hanem az ukrán útlevél mellett felmutatott kishatárforgalmi plasztikkártyával működik azóta is (Orosz 2012: 323–324).
5
A jogszabály 2011. január 1-től lépett érvénybe: http://www.htmik.hu/allampolgarsag. (Letöltés:
2018. 11. 12.)
6
Ukrajna szociális politika minisztere, Andrij Reva nyilatkozata: https://interfax.com.ua/news/economic/
515542.html. (Letöltés: 2019. 01. 08.)
4
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poszt-szocialista országokban uralkodó alacsony jövedelemlehetőségek és a
munkanélküliség a két szféra munkaerő-piaci egymásra találását vonta magával
(Turai 2014: 312).
Az ápolási munka folyamán az otthon és a fogadó közösség között meghatározott időközönként oda-vissza utazó nő egy olyan transznacionális tér részesévé
válik (Niedermüller 2006: 41–43), amely magába foglalja a saját, kibocsátó közösségét (szűkebb családi és tágabb rokoni, baráti, szomszédi stb. értelemben) és
a fogadó közösség tagjait (beleértve a gondozott személyt, annak hozzátartozóit,
ismerőseit, valamint a munkavállalás alatt kialakított egyéb kapcsolatokat). Ezeken túl (vagy ezeken belül egyfajta átmenetként) a munkaközvetítők, sofőrök és
más munkavállalók csoportjait is. Mint ahogyan Turai Tünde is megállapítja, a
munkavállalás folyamán az ápoló olyan globális térhez tartozik, amelyben – bár
fizikailag megtörténik az eltávolodás egy-egy tértől vagy közösségtől – az ápolás alatt nem szakad el az otthontól, hazatérve pedig szintén nem lép ki teljesen a
külföldön kiépített kapcsolathálóból (Turai 2014: 312; Prónai 2005: 358).
Az a tapasztalatom, hogy az ápolók hosszútávon nem terveznek Magyarországra költözni. Az elsődleges cél az anyagi tőke felhalmozása, amelyet a kibocsátó környezetben igyekeznek invesztálni (Gábriel 2016: 233; Pulai 2005: 145–
146). A következő generáció (gyermekek, unokák) esetében azonban már nem
vetik el a külföldi (esetükben magyarországi) letelepedés lehetőségét.
A kutatásom során szerzett információk Turai Tünde megállapítását igazolják: az elsődlegesen Magyarországon történő munkavállalás döntő tényezője a
közös nyelv ismerete. Ahogyan ezt a Feischmidt–Zakariás szerzőpáros kifejti:
mindez olyan „szimbolikus vagy társadalmi tőkeként” játszik szerepet, amely
megkönnyíti a beilleszkedést (Feischmidt–Zakariás 2010). Az általam megkérdezett munkavállalók (egy kivétellel) ápolói, egészségügyi szakképzettség nélkül vállalnak idősgondozói munkát. Ennél meghatározóbb jelentőségű az otthoni
hagyományos életmódból eredő mindennapok során szerzett rutin (Jávor 2000:
633). Vagyis előtérbe kerülnek a betegápolás, a gyermek- és idősgondozás, valamint a különböző háziasszonyi tevékenységek során szerzett tapasztalatok.
Bár a megkérdezett munkavállalókban közös, hogy mind idősgondozói (segítői) munkára szegődtek egy-egy személy (ritkábban házaspár) mellé, a feladatok
mennyisége és minősége változó. Feladatkörük a beszélgetőpartnerségtől a tulajdonképpeni mindenes tevékenységéig terjedhet ki (gyógyszeradagolás, takarítás,
konyhai teendők, mindennapi szükségletekben való segítés stb.). Bodnár Anita kutatásaiban szintén kibővített feladatkörről számol be hasonló helyzetű széki asszonyok esetében (Bodnár 2005: 170). Az ápoló terhelhetőségétől és a megbízók
igényeitől függően van, aki „társalkodónői” szerepet kap (Bodnár 2005: 170), és
van, akinek fekvőbeteg ápolását, segítését kell ellátnia. Azt, hogy a feladatok köre
mennyire változó, a következő példával tudom szemléltetni: Nikoletta és Ibolya
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egymás váltótársaiként7 gondoskodnak ugyanarról az idős férfiről. Azonban míg
Nikoletta a mindennapi teendők mellett konyhai teendőket is elvállalt, és így a
munka folyamán a megbízó és a saját étkeztetése is rá hárul, addig Ibolya az ápolás mellett megterhelőnek érzi a folyamatos sütés-főzést. Így arra az időre, amíg
Ibolya tölti be az ápolói tisztséget, az ebédet egy helyi étteremből rendelik meg.
A munkavállaló a munka ideje alatt az ápolásra, segítségre szoruló személy
mellett (egy háztartásban, de általában külön szobában) kerül elszállásolásra. Az
egy vagy több havi folyamatos együttélés, bár tartalmaz pihenőidőt, mégis állandó
figyelmet igényel a munkavállaló részéről. Mint ahogyan Turai is megállapítja: a
huszonnégy órás felügyelet miatt ugyan nagyobb a munkavállalói kiszolgáltatottság mértéke, pozitívum viszont, hogy nem kell szállást fizetni, az étkezések nagy
részére sem kell költeni, így az ápoló több pénzt takaríthat meg (Turai 2014: 319).
A magánszféra (család, háztartás) szintjén végbemenő, a külvilágtól nagymértékben elszigetelt munkát a szakirodalom egyfajta „láthatatlanságként” jelöli meg
(Turai 2014: 333). A családtagok (legtöbb esetben ők a megbízók) többnyire külön
háztartásban élnek gondozást igénylő hozzátartozójuktól.8 Ettől függetlenül változó intenzitású figyelemmel kísérik az ápoló munkáját. Látogatások formájában
vagy közvetett módon, például telefonon tartják a kapcsolatot akár a gondozóval,
akár az idős családtaggal.9 A hozzátartozók meghatározott időközönként látogatást
tesznek, foglalkoznak, beszélgetnek az idősebb családtaggal. A látogatási alkalmak
egyben ellenőrzést, kontrollt is jelentenek, annak felmérését, hogy minden rendben
zajlik-e. A hozzátartozók megjelenésükkel gyakran segítik a gondozói munkát, így
például összeírják a háztartási, konyhai hiánycikkeket, bevásárolnak.
Az idősápolók és az ápolt személy (munkaadó) együttélése kapcsán hasonlót
tapasztalhatunk, mint amit Gyáni Gábor említ a városi cselédséggel kapcsolatban (Gyáni 1983: 19; Czingler–Tóth 2014: 195–201). Az ápoló, a házvezetőnő, a
cseléd fogalmak közötti átfedések elemzésével többek között Németh Krisztina
foglalkozik (Németh 2016; Németh 2018: 94–12), illetve Bodnár Anita és Turai
Tünde (Bodnár 2005: 165; Turai 2012: 83–90), valamint Borbély Sándor kutatásaiban is megjelenik a téma (Borbély 2015a: 12). Mindezek mellett egyik kötetlen beszélgetésünk alkalmával a munkavállalókat érintő atrocitások kapcsán radikálisabb, túlzó párhuzam is elhangzott, amelyben az egyik falubeli munkaköz-

7

Mivel a 24 órás munkaidő megterhelő, a munkavállalók egyénileg változóan heti, de leggyakrabban havi hosszúságú szakaszokban dolgoznak. Míg az adott szakasz lejártával az egyik munkavállaló hazautazik, addig másvalaki váltja fel, aki szintén egy meghatározott időszakot tölt a gondozással. Hasonlót tapasztal: Turai 2017: 3; Váradi 2018: 119.
8
Két kivételről tudok, amikor az ápolónak egy házaspár mellett kellett tevékenykednie. Mindkét esetben a férj ápolására volt „szerződtetve”, a fizetés is csupán egy személy gondozásának felelt meg.
9
Az elmondások alapján mindig van egy családtag, aki krízis (elesés, rosszullét) esetén elérhető,
személyes vagy közvetett segítséget nyújt.
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vetítő sofőr a szimpátiája és együttérzése kifejezőjeként „magyarországi fehér
rabszolgákhoz” hasonlította a külföldön dolgozókat.
3. A táplálkozás jellemzői a munkavállalás idején
A munkavállalók számára nehézséget okoz, hogy hiteles szerződés híján a
munkakörök tisztázatlansága gyakran előre kiszámíthatatlan fogadtatást, napirendet jelent. Mivel az ápolónak elsősorban egy másik (legtöbbször addig ismeretlen) személyhez kell igazodnia, az egyéni tényezők miatt előre sohasem tud
teljesen felkészülni, mindig érhetik meglepetések. Minden egyes új munka elvállalásakor a feladatkörrel együtt megújulnak a munkavállaló lehetőségei. Az ápoló jóléte ilyen értelemben a munkaadó(k) szigorától, illetve jóindulatától függ.
A munkavállalók gyakran órára pontos napirendről számolnak be. Állandónak bizonyul napi háromszori főétkezés, amely beágyazódik a mindennapok
rendszerébe,10 ezeket nassolós, kávézós, teázós alkalmak egészíthetik ki.
„Először is el kell menni, megmosdatni, felkészíteni. Kisebb, nagyobb dolgok. A fogát betenni, meg a fürdőbe elrendezni, utána bekísérni. Reggelit csinálni, reggelit adni… És akkor utána vissza bevezetem a hálóba, aztán vagy egy óráig pihen. Utána megint ebédelni fog, mert ebédet csinálok. Akkor ebéd után injekciót is kell adni, mert az olyan cukorbeteg. Aztán megint pihen egy órát. Utána
kimegyünk levegőzni. Utána bejövünk, vacsorát csinálok. Vacsora
után megint fürdőbe megyünk. Akkor a konyhába, van egy cicája, a
cicát elrendezzük… Az egész napi folyamat így zajlik. 11-től hamarabb sose fekszünk le.” (K. Mónika)
Az étkezések alkalmai a narratívák szerint egyénileg változnak, a rendszer a
gondozott személy szokásain múlik. A merev, berögzült szabályszerűséget elsősorban a reggeli és a vacsora kapcsán említik: a reggeli rendszerint valamilyen
hideg étel, vajas kenyér, szendvics, zsömle, hasonlóan a vacsorához. A munkavállalók több alkalommal is eltérő táplálkozási szokásként definiálják a gondozott személyek reggelijét. Az ő hagyományos, még az önellátó, nehéz fizikai
munkához illő paraszti táplálkozáskultúrát követő reggelijük általában főtt, meleg étel: palacsinta, lecsó, puliszka, töltött káposzta stb.:
„Na én a főtt káposztát lefagyasztom… Itthon is hagytam, de vittem
is magammal. Reggelire az nagyon jó. Megszoktam, hogy erre reggelire is, ha úgy van, eszik a káposztát... Nálunk otthon szombaton
este, ahogy édesanyám megtőtötte… vasárnap… csütörtökig, de
10

Az életritmus gerincét a napi állandó étkezések képezik. A napi három állandó étkezés megszilárdulását a hazai források a 18. században említik először. (Forrás: Kisbán, Magyar Néprajzi Lexikon: http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-2036.html. Letöltés: 2018. 11. 10.).
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még péntekig is az vót a reggeli. Éngem meg kikacagtak... Magyarországon. Hogy én reggelire eszem a káposztát, mindig odamondta.
Na, gondoltam, ti meg egyétek a szendvicseteket.” (Z. Emese)
A munkavállalók és a munkaadók táplálkozási rendjében eltérések vannak.
Vannak helyek, ahol az ápolónak nincsenek (illetve csekélyek) a konyhai teendői, ugyanis az ételt (vagy annak bizonyos részét, például az ebédet) munkaadói
megrendelik. Több ápoló által kevésbé megterhelőnek minősített konyhai tevékenységhez tartozik az is, amikor a munkavállalónak csupán 2 főre (az ápolóra
és az ápoltra) kell főznie, minimális mennyiségben. K. Eszter is erről számolt be,
esetében munkaadói kérés volt a minimalizált konyhai tevékenység:
„Állandóan mondja [az ápolt személy], hogy ne dolgozzak, pihenjek. Ha sütök egy kis süteményt, az felesleg, pihenjek, azt mondja.
Van egy kis szabadidőm, használjam ki a pihenést.” (K. Eszter)
Máshol viszont az asztalra kerülő menü elkészítése teljes egészében a munkavállalóra hárul. Azokon a helyeken, ahol a munkavállalónak konyhai feladatoknak is eleget kell tennie, a napi menü általában közös egyeztetés után készül el.
Előfordulnak olyan esetek, amikor az étel elkészítése speciális módot követel,
ilyen helyzetről Eszter is beszámol.
„De szeretett a bácsi enni is, úgyhogy pépesítettünk ennivalókat, mert
neki nem lehetett olyat, hogy kenyeret, hanem mindent szépen összetörni, eláztatni, már tudtuk, hogy melyik nap mit fog enni.” (K. Eszter)
A munkavállaló mindenképp igazodik annak a személynek (személyeknek)
az ízléséhez, aki vagy akik számára az étel készül (akár az ápolt személyről, akár
a hozzátartozójáról van szó). Az étel kapcsán természetesen a munkavállalónak
is lehetősége adódik a beleszólásra, ötletelésre.
„Kérdezi [a gondozott személy], mink van? Én mondom és kérdem,
mit tetszik akarni hozzá? Rakott krumpli, és én megcsinálom, mert
ezt kérte a két lánya, hogy én mindent óhaja szerint csinálok. És
együtt megkóstoljuk, jóvá hagyja, vagy mondja, még ezt így csináld,
vagy úgy.” (K. Nikoletta)
A gondozónak gyakran lehetősége van önállósodásra, szabad kezet kapva otthoni, jól ismert receptek előállítására. Turai Tünde a befogadás egyik magasabb
szintjeként jelöli meg azt, amikor az ápolónak megengedik, hogy a saját receptje
alapján készíthet ételt (Turai 2018: 83). A különböző ételek, melyek elnyerik a
munkaadók tetszését, tanúskodnak a munkavállaló háziasszonyi jártasságáról,
presztízs emeléseként is szolgálnak. Az étkezések kapcsolatépítő funkciójúak is a
munkaadó számára: többen beszámoltak olyan sikertörténetről, melyben egy-egy,
az otthoni környezetre specifikusan jellemző étel ízének híre kelt, folyamatos találkozásra való alkalmat, kapcsolatépítési lehetőséget biztosítva az ápolónak:
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„Borscslevest főztem egy ötliteres fazokkal, és mindenkit megkínáltam. És átadták ott, egyik a másiknak, mer nem egy napon jöttek a
lányai, hanem… így felváltva. És akkor eljött az egyik nap az Ági [a
gondozott személy egyik lánya]. És akkor mondom neki, hogy hát
borscslevest főztem, eszel? Hát hogyne, aszondja, ha megkínálsz…
És megette. És másnap jött Móni [a másik lánya], és aszondja, hogy
már mondta az Ági, hogy borscslevest főztem! És utána eljött a lánya az unokájával.” (É. Brigitta)
4. A táplálkozás körülményei: a megszokás vagy a hierarchia megnyilvánulása?
A kutatás folyamán hasonlót tapasztaltam, mint amit Németh Krisztina is
megállapít (Németh 2016: 35): az hogy a munkavállaló együtt étkezik-e az otthoniakkal, utalhat a felek státuszára, kapcsolati szintjére. Az általam megkérdezett ápolók közül például G. Éva kezdetben nem ehetett a gondozott személlyel,
bár a tálalás és az étel elkészítése az ő feladata volt. Esetében a külön étkezés
hierarchikus jellegét felváltja a kötődés kialakulása, amely a kapcsolatban történő előrelépés eredménye. Azonban így sem teljes az egyenrangúvá válás, a státuszból adódó különbség és a formalitás ezt követően is egyértelmű marad: a
munkaadó az, aki utasít, és akit ki kell szolgálni:
„Már utána [az ápolt személy] megszeretett, már vele kellett vacsoráznom, és a szobájába mindig tálcán vinni kellett, szalvéta legyen,
minden luxust meg kellett neki adni. És akkor azt mondja, hozd be a
tányérod, gyere te is, vacsorázz velem. Hova szaladsz? Üljünk lefele
zsugázni, így mondta, mert nagyon szeretett jokerezni, azt mondja,
majd elmosogatod azt az edényt, hát mi van itt, két csésze, meg ez a
két tányér. Mondom neki, megyek én ki. Hát én kimentem, hogy még
egyek valamit, hát nekem ez mi volt, semmi. Semmi se, ez a kis
kaja.” (G. Éva)
Az interjúból kiderül, hogy a munkavállaló a külön étkezéseket jobban preferálta, hiszen így nem kellett a munkaadó csekély ételadagjához igazítania a sajátját. A közös étkezés után ezért külön kiegészítette a vacsoráját (Kész 2017: 16).
Munkahierarchia, a munkaadó és a munkavállaló státuszbeli megkülönböztetése, kapcsolati idegensége tükröződik Emese visszaemlékezésében, akinek a
munkavállalás alatt biztosított volt ugyan az ebéd – mely rendszerint boltban vásárolt „pácskás levesből”11 és a helyi étteremből rendelt második fogásból állt –,

11

Tasakos gyorsleves. A narratívák alapján az étkezések fontos részét képezik a levésfélék, az ápolók könnyen elkészíthetőnek tartják. Az interjú további részéből kiderül az adatközlő megbotránkozása a bolti tasakos leves vásárlásán, mert az ő értékrendje szerint finomabb és olcsóbb is lett
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a reggeliről és vacsoráról saját magának kellett gondoskodnia. A saját élelmezés
megoldásában nagy szerepet kapnak az otthonról vitt élelmiszerek12, mint például Emese esetében a szalonna, üvegben vitt lecsó, tepertő, lekvár. Emese visszaemlékezésében több alkalommal visszatérő elem volt az étellel való kínálás
gesztusának hiánya. Mindez azért számít érzékeny témának, mert ez azt jelzi,
hogy az ápoló a munkavállalás folyamán önmagát vendégként azonosította. A
saját értékrendjéből kiindulva, és alapul véve azt a hagyományosnak tekinthető
magatartási mintát, amely a házigazdától elvárja a vendég asztalhoz invitálását,
megkínálását, a helyzetet sértőnek találta, udvariatlanságként értelmezte. A helyzetet fokozza egy harmadik fél, a házi kedvenc jelenléte is, amellyel viszont az
ápoló látványos kivételezést tapasztalt.
„Ha nálam egy ezer idegen van, akárhonnan, megkínálom. Nemhogy őrá vigyázok reggel este és inkább adta a kutyának, de rajtam
spórolt. Egyszer nem kínált volna meg! Nem azért mert annyira
hiányzott, de azért csak rosszul esik. Hát nem?” (Z. Emese)
A munkavállalónál magasabbra pozícionált házi kedvenc esete Bodó Julianna
kutatásában is megjelenik: Ez a vélekedés a kapcsolatok személytelenségét jelzi,
és a fogadó közösségnek az idegen iránt érzett lenéző magatartását fejezi ki (Bodó 2008: 65).
5. Ételek a másság vs. hasonlóság kategóriájában
A munka során a munkavállaló addig számára ismeretlen életvezetési modellekkel ismerkedhet meg közvetlen közelről. Egyes viselkedési formák kulturálisan kódoltak, az idősgondozó nő tehát a saját értékrendjéhez, ízléséhez, vallási,
gazdasági nézeteihez méri, és ez alapján tekinti helyesnek vagy helytelennek az
újonnan látottakat. Mint ahogyan Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor kifejti, egy
idegen kultúra különbségei azokon a pontokon a legszembetűnőbbek, ahol érzékelhető, látható tárgyi jelekben is megnyilvánuló különbségekről van szó, és ott
élhetőek át a legmélyebben, ahol az ember szocializációjának legérintettebb elemeibe ütköznek. Ezekkel szembesülve az egyénen múlik, hogy a tapasztaltak
volna, ha maga főzi a zöldség-, vagy másféle levest. A munkavállalás alatti bevásárlás lehetőségeire szakdolgozatomban kitértem: Kész 2019: 52–56. (Elérhető: http://hdl.handle.net/2437/265382.)
12
A munkavállaló otthona és külföld közötti, oda-vissza ingázásokból álló migrációja révén az ápolókkal együtt egy személyenként változó összetételű és mennyiségű, ám gyakran hasonló elemeket
tartalmazó tárgykészlet is mozgásban van, melynek meghatározó részét képezik az élelmiszerek.
Mindezek többes funkcióval bírnak: a személyes szükségletek kiszolgálásán, enyhítésén túl a
csomag tárgyai segítik az emlékezést és a kötődések fenntartását, az otthon hiányának enyhítését,
támaszt nyújthatnak, megjelenhetnek az identitás kifejezőiként, önreprezentációs vagy presztízsemelő eszközként is. Emellett ajándék formában kapcsolatok építésének, elmélyítésének segítői lehetnek. A mozgásban lévő élelmiszerek szerepével bővebben OTDK-, illetve MA-szakdolgozatomban foglalkoztam: Kész 2019: 23–29. (Elérhető: http://hdl.handle.net/2437/265382.)
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taszítják-e, vonzzák-e, beépíti-e azokat kulturális gyakorlatába, vagy idegenkedve elfordul tőlük. Így tehát a kulturális másság összetevői lehetnek: tárgyi környezet, táplálkozás, mozgástér, térkihasználás, szolgáltatások megléte (hiánya),
az emberi kapcsolatok és a kommunikáció, nemi szerepek, privát szféra, intimitás, nyilvánosság határai, vallás, hiedelmek, rítusok (Kapitány 1996: 12–20).
A kutatás során tapasztalható volt, hogy az idősápolási munka egyik legmarkánsabb ízléskülönbsége a táplálkozásban, a konyhai munkálatokban mutatkozik
meg. Bokor Zsuzsanna is ír erről a Romániából Olaszországban munkát vállaló
nők esetében: „A munka, amely a nők esetében a házvezetés, szűkebb értelemben véve a konyha területét jelenti, a különböző tradíciók találkozásának, összekoccanásának a tere” (Bokor 2004: 42; Turai 2014: 318; Kapitány 1996: 12–20;
Kész 2018: 157). A munkavállaló és a fogadó közösség számára itt lehetőség
nyílik a másik fél megismerésére, sztereotípiák alkotására, tradíciók és ízlésvilágok összemérésére és összeegyeztetésére (Bokor 2004: 42). A munkavállaló esetében ilyenkor is megjelenik a kárpátaljai konyha archaikusabb, még napjainkban is főként a szezonális alapanyagokra építő, interetnikus13 hatásokat hordozó
ízvilágának a hiánya. A gondozási tevékenység mellett a főzést is elvállaló
asszonyok alkalmazkodnak az általuk sok estben addig nem ismert főzéstechnikához, alapanyagokhoz, ízekhez, de egyben kamatoztatják az otthonról hozott
tudásukat. A sajátjuktól hangsúlyosan különböző mikrovilág táplálkozáskultúrájának megismerése, megítélése, egyeztetése a gondozói munkát vállaló nők
szempontjából fontos része az alkalmazkodásnak, a munkavállalás sikerének.
Az ételek elemzésében felmerülő nehézség az, hogy a megkérdezett 10 ápoló
Magyarország különböző pontjain (Budapest, Debrecen, Érd, Lakitelek stb.)
ápol, és egy-egy ápoló egymás után több helyszínen is végezhet ápolást. A narratívákban ezek a helyszínek gyakran összemosódnak, keverednek, főleg a már
több éve külföldön gondozók esetében. A vidékenkénti elemzés jelenleg tehát
azért is válik nehézkessé, mert folyamatos visszakérdezéseim ellenére is összemosódnak az ápolói tapasztalatok, ugrálva térben és időben. Ezért az ételek bemutatásához egyelőre nem az adott vidékeket, helyszíneket vettem alapul (bár a
továbbiakban nem vetem el mindezek feldolgozásának fontosságát), hanem az
ápolók számára a munkavállalás során tapasztaltak alapján a fogadó, ill. a kibocsátó közösségben valamilyen mértékben hasonló, illetve eltérő ételeket, recepteket gyűjtöttem össze a narratívák alapján. Természetesen le kell szögeznünk,
hogy az ételek közötti különbségek, egyezések megítélése szubjektív. Ahogyan
ezt Bihari Nagy Éva is kifejti: rengeteg tényező (fűszerek, rendelkezésre álló
alapanyagok, eszközök, hangulat, az együttélés tényezői, mint például az ízlés13

Bődi Erzsébet írja: „Ha a történelmi események radikálisan meg is változtatták a Kárpátalján élő,
imént felsorolt, egymástól eltérő művelődési alapra épülő társadalmi csoportok számarányait, eddigi együttélésből, a térbeli közelségből keletkezett kulturális kölcsönhatásokra rá lehet mutatni…”
(Bődi 2001: 309).
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beli eltérések kiküszöbölésére tett próbálkozások) befolyással lehet az elkészítés
módjára, az étel ízére (Bihari 2013). Annak ellenére, hogy a munkavállalás folyamán a többnyire hasonló, mindkét fél részéről ismert ételek domináltak, a
narratívákban mindezek háttérbe szorultak, többszöri visszakérdezés után is csupán röviden kerültek megemlítésre. Nem mondható el ugyanez azokról az ételekről, amelyekben valamilyen módon a mi-ők szempontja alapján való megkülönböztetés figyelhető meg. Ezen ételek az ápolói narratívák folyamatos visszatérő elemeivé váltak, egyben mindezek kapcsán nagyarányú sztereotipizálásnak
lehetünk tanúi. Az interjúkban megjelenő besorolás alapján tehát a munkavállaló
és a fogadó közösség viszonyában a következő kategóriák jelennek meg:
5.1. Többségben a gondozó és a gondozott által egyaránt ismert fogások
5.1.1. Ételek, melyeknek többé-kevésbé megegyezik az elkészítési módjuk és az
elnevezésük is: húsleves, tarhonya stb.
5.1.2. Ételek, amelyek mindkét fél számára ismertek, de a felhasznált alapanyagok arányainak, illetve bizonyos hozzávalóknak a tekintetében eltérések vannak:
A beszélgetőtársak egybehangzó véleménye szerint a Kárpátalján készített, a
helyiek kollektív tudatában magyarnak, nemzetinek tekintett, ünnepinek tartott
töltött káposzta különbözik a legszembetűnőbben a mindkét fél számára ismerős
ételek között.14 A kárpátaljai változatban a rizs dominál, míg a magyarországiban a hús, valamint különbségként említik még, hogy Kárpátalján paradicsomlében főzik meg a friss15 vagy savanyított káposztalevelekbe16 tekert töltelékeket. 17
„Na a töltött káposzta náluk teljesen más. Én nem is főzöm. Mondtam, hogy a mi fajtánkat megfőzöm, ha kell, eztet nem. Nagy hatalmas fazokba főzik, mert az teli van mindenve. Az alajára tesznek egy
kis csülköt, oldalast, rá a savanyúkáposztát, az aprókáposztát, csinálnak ilyen húsgombócokat rizsvel, nade hát abba több a hús, mint a
rizs, a miénkbe azért fordítva van. És akkor egy sor aprókáposzta savanyítva, rárakják ezt, akkor megint egy sor, megint káposzta, és ők

14

Nyisztor Tinka is ír a töltött káposzta, a galuska csángó változatáról (Nyisztor–Pákozdi 2014: 24;
Nyisztor 2013: 87–95).
15
A kárpátaljai nyelvhasználatban a friss káposzta megjelölésére az édes káposzta elnevezést használják.
16
Egyetlen interjú során hangzott el, hogy régebben, amikor az üzletben a falusi lakosok nem tudtak hozzájutni káposztalevélhez, torma- vagy szőlőlevélbe tekerték a tölteléket.
17
Kisbán Eszter írja: „A hazai tájak töltött káposztái igen különbözőek, a változatok a csak töltelékből
álló, vízben főtt, lé- és aprókáposzta nélkül tálalt ételtől a vágott aprókáposzta berántott – gyakran
paradicsomos – főzelékében úszó burkolatlan kásás húsgombócig terjednek” (Kisbán: Magyar Néprajzi Lexikon: http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-761.html. Letöltés: 2018. 12. 10.).
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úgy szeretik… Abba annyi sok savanyú káposzta van, nem rossz, hát
nem rossz, de… És a tetejére tesznek füstölt kolbászt.” (G. Julianna)
5.1.3. Mindkét fél részéről ismert ételek, a megnevezésük viszont eltérő. Éva
például a kocsonya és az aszpik megnevezések kapcsán említett különbséget:
„Szilveszterre is készülök. Kérdezem M.-től [az ápolt személy], mit
is főzhetek? Azt mondja, hát aszpikot. Mi az, mondom. Hát tessék
megmagyarázni. Mondja, hogy megfőzöd, megdermed. Hát rájöttem, kocsonya! Hát azt mondja, hát biztos, és tudol főzni? Tudok
hát, hogyne tudnák, mondom.” (G. Éva)
5.2. Olyan ételek, amelyeket a két fél közül csak az egyik ismer
5.2.1. A fogadó közösségben készített, csak általuk ismert ételek:
A hagyományos kárpátaljai konyha igen fontos eleme az előzőekben már említett levesféle. Az idősebb generáció napi étkezésében a leves legalább egyszeri
fogyasztása elengedhetetlen még manapság is. Általában ebédre fogyasztják, de
jellemző, hogy sokan reggelire is levest esznek. Rendkívül változatos levesrepertoár ismerete jellemzi a helyi háziasszonyokat. Ezt a gazdagságot szemlélteti
Pákozdi Juditnak a kárpátaljai magyar ételeket bemutató kiadványa is (Pákozdi
1992: 7–79).18 A munkavállalók számára a legkevésbé ismert levesétel a krémleves (Kész 2018: 15; Kész 2018: 150–155). Velük szemben erős elhatárolódás,
az idegen ízű és főleg állagú étel ellen tanúsított negatív, pejoratív vélemény volt
tapasztalható, másfelől elismerő, ám a kulturális, ízlésbeli különbséget továbbra
is hangsúlyozó reakcióknak lehettünk tanúi:
„Főzni nem úgy főznek, mint ahogy mi főzünk. Teljesen, tudod, mindenféle gazokat, spenóttól, spárgától, kutyafülétől kezdve mindent.
Ugye, mi ilyeneket nem csinálunk.” (G. Julianna)
„Ők meg, amit soha nem főztem, a sárga tökfőzelék. De az valóban
finom, de az úgy van, hogy a lánya hozza nekünk mindig. Azt én nem
csinálom… Hát milyen az a tökleves. El nem tudtam képzelni. Na,
amikor mondta [a gondozott személy lánya], hogy főzök holnap és
hozok. Na, hát én meg már megsérteni nem sértem meg, ha annyira
akarod, akkor hozzál. De bizony, hogy finom vót.” (G. Julianna)
A hagyományos, tájjellegű kárpátaljai gasztrokultúrához szokott munkavállalók az otthonról nem ismert fűszerezéshez is fenntartással közeledtek.

18

Viga Gyula is ír a levesek hasonlóan gazdag változatairól Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: „A
levesek változatos formában készültek, ugyanabból az alapanyagból akár három-négy variációban
is meg tudták főzni azokat...” (Viga 2004: 30).
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Érdekes, hogy bár az említett ételek egy részét a munkavállalónak az ápolás
alatt több esetben is meg kellett tanulnia, hazatérve az eltanult cselekvéseknek
csupán kis részét alkalmazza. Többen is beszámoltak arról, hogy a munkaidő
alatt begyakorolt fűszerezési módot, különböző recepteket otthon az ízlésvilág
különbözősége, a megszokás miatt elvetik: – És itthon tetszik ezekből készíteni?
„– Soha. Még a paradicsomlevest se, pedig ott imádom, minden héten főzök, itthon nem kell. Egyszer hoztam ilyen fűszerkeveréket, mindenféle ízekben, és azt mondja Evelin [a munkavállaló lánya], na,
anyuka, még elontottad. Na, mondom, jót akartam. Őknekik ízlik, de
itt nálunk nem kell. De ott mindent csinálok. A rakott kelkáposztától
kezdve mindent, mert ők ezt imádják. Itthol nem.” (G. Julianna)
5.2.2. Az idősgondozó által készített ételek, amelyeket a munkaadók nem ismertek:
Több munkavállaló beszámolt arról, hogy elkészítette a gondozott és családja
számára a kárpátaljai konyha repertoárjának egyik jellegzetesen szláv levesét, az
előzőekben már említett borscsot. A borscs szinte minden esetben ízlett, sőt a
továbbiakban rendszeres elkészítését várták el. A megszokott ízek amellett, hogy
tanúskodnak a munkavállaló konyhai szakértelméről és presztízsként funkcionálnak, feleleveníthetik az otthont, enyhíthetik a hiányérzetet. Ebben az értelmezésben az ételek értéke nem csupán anyagi, táplálék voltukban válik jelentőssé,
hanem az általuk közvetített értékrend révén is (Árendás–Szeljak 2014: 13).
5.3. Végül pedig külön kategóriának tekinthető, bár éppen a szubjektív jellege,
és külső, belső okok, hatások miatt szinte feltérképezhetetlen a különböző nemzetiségű munkavállalók receptjei közötti egyezések, eltérések skálája. Különleges és figyelemre méltó az az eset, amikor az ápolás folyamán nem csupán két
ország képviselői találkoztak, hanem megjelent egy harmadik fél is: a magyarországi ápolt mellett ukrajnai és romániai ápoló (akik egymás váltói) dolgozott. A
két különböző országból érkező gondozó konyhai tudásának, repertoárjának,
stratégiáinak az összevetésére a kutatás jelenlegi állása szerint nincs lehetőségem. A továbbiakban célomnak tekintem vizsgálataimba más ország (így például
Románia) munkavállalóinak bevonását.
6. Összefoglalás
A kutatást összegezve megállapítható, hogy az általam megszólított idősgondozást vállaló nők az ápolói szakképzettség hiánya ellenére is helyt tudnak állni,
meg tudnak felelni a számukra idegen közösségben (országban) végzett munka
elvárásainak. Az a hagyományos női szerepeken alapuló tudás, amelyet az életük
folyamán szereztek, és amelyet a munkavégzés során elő tudnak hívni, az esetek
túlnyomó részében ápolói képesítés nélkül is képessé teszi őket az elvárások tel85

jesítésére. Az alkalmazkodásra és az ismeretlen megismerésére kitűnő lehetőséget biztosít a táplálkozás tere, ahol rutinjuknak köszönhetően a felmerülő nehézségeket át tudták hidalni. Annak ellenére, hogy a munkavállalói narratívákban
jelen van a kulturális elkülönülés, a gasztronómia területén megtalálják azt a járható ösvényt, amely egyben elválasztja és összeköti a kibocsátó és a fogadó közösséget, akárcsak az államhatár, amelyen az ápolók az otthon és a munkavállalás helyszíne között átkelnek. Végül kijelenthető, hogy az ápoló számára az alkalmazkodás a munkában való megmaradás egyik alappillére. Éppen ezért gyakori, hogy az ápolónak számos (számára valamilyen mértékben új) étel receptjét,
elkészítését, ízesítését el kell sajátítania. A tapasztalat viszont az, hogy hazatérve
mindezek csupán ritkán kerülnek alkalmazásra, a megszokás vagy az ízlésbeli
különbségek miatt. Az ápolással töltött idő mégsem tekinthető nyomtalannak, hiszen a megszerzett tudás, a kiszélesedett látókör, a tapasztalat mindenképpen
megmarad. Mindemellett megjelenik egy olyan utólagos kommunikációs gyakorlat, amely keretében az ápolók munkavállalás alatt szerzett ismeretei, ha csak
egy élménybeszámoló, figyelemfelhívás, tapasztalatmegosztás erejéig, de továbbörökítődnek más munkavállalók, rokonok, ismerősök körében.
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Kondás Krisztina

Az identitás kérdése Euripidész Iónjában
1. Bevezetés
Jelen dolgozatban a magyarországi Euripidész-recepció részéről méltánytalanul csekély figyelmet kapó Iónt vizsgálom Ión alakjának, valamint a műben
megmutatkozó identitás- és idegenségkérdéseknek a szempontjából, melyek kutatása a magyarországi szakirodalomban elhanyagolt. Korábbi tanulmányaim során a tragédiaköltő vizsgálandó művén túl a Médeia, a Hippolütosz és a Helené
tanulmányozására is lehetőségem nyílt, amikor is az idegenségkonstrukciók és
„megtűrtség”-alakzatok szemszögéből vizsgáltam meg a tragédiákat, a címszereplő Médeiát, Hippolütoszt és Helenét mint renden kívülieket értelmezve és
Waldenfels gondolatainak tükrében pozícionálva. A jelenlegi témaválasztásom
motivációja is akkoriban fogalmazódott meg bennem, és a korábbi Euripidészkutatásomat az Iónra is kiterjesztve − sőt leginkább erre fókuszálva – megszületett a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián bemutatott Identitás és idegenség Euripidész Iónjában címet viselő pályamunka, melynek a jelenlegi írás rövidített, kissé átdolgozott változata. Ebben az előtanulmányaim ismertetésétől és az idegenség waldenfelsi aspektusának vizsgálatától eltekintve
kifejezetten az identitás kérdéseit vizsgáltam, a legnagyobb hangsúlyt pedig az
Ión esetében a címbeli mitológiai alak és a főbb szereplők identitásmódosulataira, ezek egymásra gyakorolt hatására helyeztem.
2. A dolgozat elméleti alapvetései és célkitűzése
Amikor napjainkban az identitásról mint személyünket, létünket érintő jelenségről beszélünk, összetett elméleti kérdéssel találjuk szembe magunkat. Maga
az identitás fogalma elsősorban az azonosságot, önmagunk megítélésének viszonylag tartós egységét jelenti, mely során az Én-hez alapvetően hozzátartozik
a másoktól való eltérés, a tőlük megkülönböztető létezési forma. A személyes
identitás fogalmának igényéről történelmi távlatokba visszanyúlva onnantól beszélhetünk, hogy a „Mi az ember?” kérdésről a fókusz áttevődött a „Ki vagyok
én?”-re, ezzel egy napjainkban középpontba kerülő, önreflexív folyamatot indítva el (Révész 2007: 224–243).
Saját életünk mindennapi tapasztalataira hagyatkozva is könnyű belátnunk,
hogy az önmagunkkal való azonosulás során szerepek hosszú sorát éljük meg:
nemünkből, korunkból, foglalkozásunkból adódóan különféle társadalmilag (is)
meghatározott szemüvegen át tekintünk önmagunkra, és mindig valamihez vi90

szonyítva alkotjuk meg a szubjektumfogalmunkat. Míg a „Cogito ergo sum”-ot
valló Descartes szerint a kiindulási pont az „énélményen alapuló saját tapasztalás”, addig az empirista filozófusok a modern én-felfogás alapját a világ „varázstalanításában” látták, a lélek folyamatainak meghatározásában mechanikus
magyarázatokra támasztva igényt (akárcsak mondjuk egy természeti jelenség
vizsgálatakor) (Csepeli 1997: 327).
Bár a klasszikus kor társadalmi berendezkedése és mentalitása merőben eltért
napjaink viszonyaitól, mégis már az európai kultúra bölcsőjeként értelmezett
ókori Görögországban is lényeges szerepe volt annak, hogy az emberek minek
tartják önmagukat, mihez képest gondolkodnak önmagukról. A homéroszi korban a legnagyobb, minden egyént érintő identitásképző egységet a nemzetség
(vagy annak hiánya) jelentette. Az olyan fontos társadalmi kérdések, mint a rabszolgaság intézményének létjogosultsága, a politikai egyenjogúság és az egyén
függetlenedése szintén mind-mind hatottak az önmeghatározásra. Az emberek
elkezdték felfedezni, hogy tetteik következményeit nekik kell viselniük, az esetleges kudarcokban pedig a nemzetségbeli társaik segítségét nem élvezhetik,
ezáltal egy külön kis szubjektív részegységet képezve a nagyobb közösségen belül. A magát önálló személyiségként megtapasztaló egyénnek lépésenként el kellett jutnia addig, hogy meghatározza a saját személyes viszonyulását a világhoz.
Ez a jelenség, az egyéni érzelemvilág és személyiség színrevitele az irodalomtörténet során először az archaikus kor görög lírájában érhető tetten (Németh–
Ritoók–Szilágyi 2006: 95).
Bár a modern értelemben vett személyfogalom az antikvitásban még nem létezett, ennek ellenére több, a modern személyértelmezéshez kapcsolódó kérdés
tematizálódott már az antik tragédiákban is. Értelmezői munkám során a személyes identitás kérdését a Stanford Encyclopedia of Philosophy-ra (Olson 2017)
támaszkodva hét − nézeteim szerint javarészt kortalan, így az antikvitás esetében
is alkalmazható − kérdésfelvetésen át járom körül, egyfajta kísérletként megvizsgálva, hogy az antikvitásra alkalmazható identitásfogalmat célszerű és
indokolt-e a modern nézetekkel összehangolva tanulmányozni.
3. Identitás az Iónban
Euripidész Ión című darabját a delphoi Apollón-templom előtt Hermész prologosza nyitja meg. Hermész beszámol arról, hogy Erektheusz athéni király lányán, Kreúszán Apollón erőszakot tett, a lány pedig félelmében kitette az
újszülött fiút egy barlangban. A gyermeket Apollón parancsára a Püthia nevelte
fel az isten szolgájaként. Kreúsza idő közben Xuthosz felesége lett, de a házasságukból nem született utód, és éppen egy ehhez kapcsolódó jóslatért érkeztek
Delphoiba. A hamarabb megérkező Kreúsza szót váltott Iónnal, akinek elmesélte
a múltját egy barátnője történeteként feltüntetve. Majd amikor a jóslatát közben
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megkapó Xuthosz is betoppant, a férfi fiaként üdvözölte Iónt, mivel Apollón azt
a félrevezető jóslatot adta a számára, hogy akit a templomból kilépve először
meglát, az lesz az ő fia (amit Xuthosz múltja is félrevezetően alátámasztott, hiszen fiatalon megerőszakolt egy lányt Dionüszosz ünnepén). Xuthosz titokban
akarta tartani a történteket a felesége előtt, de az athéni nők kara hírül vitte
Kreúszának az eseményeket. Kreúsza erre földühödve bosszút forralt az agg nevelője közbenjárásával: Ión megmérgezésére határozták el magukat. A terv
azonban nem sikerült, mert Ión isteni sugallatra kiöntötte a borát, és az abba
belekóstoló galambok elpusztultak. A tervet kivitelező aggastyán elárulta úrnője
közreműködését a merényletben, így üldözőbe vették Kreúszát, aki az oltárhoz
menekült. Az eseményeket a közben megérkező Püthia terelte új mederbe, aki
Apollón parancsára előhozta a személyes tárgyakkal teli kosarat, amelyben Iónt
csecsemőként kitették, és ezt meglátva Kreúsza is azonnal fiára ismert Iónban. A
befejezésben Pallasz Athéné előrevetíteti Ión sorsát, és arra inti az anyát és fiát,
hogy Apollón akarata szerint hagyják meg Xuthoszt abban a tudatban, hogy ő
Ión vér szerinti apja.
Ión alakjában az identitás kérdése, annak ingatagsága, sokrétű függési rendszere kiválóan vizsgálható. Ennek oka, hogy a teljes cselekmény a fő- és címszereplő (ön)azonosságának, hovatartozásának értelmezése köré szerveződik, és
azáltal, hogy Ión nemzetségteremtő alakként jelenik meg a darabban, a mű aitiológiai funkciót is betölt. Az iónok/jónok csoportja a görög nép három nagy törzsének volt egyike, kulturális szempontból pedig az egyik legkiemelkedőbbnek
számítottak: nevük már az ékiratokban Juna, a hieroglifákban Junan, az ótestamentumban Javan, a hinduk szent könyveiben pedig Javana változatban is fellelhető. A görögök ősmondájában az Euripidész darabjában is megformált Ión
szerepelt az iónok ősatyjaként.
Korábban szóltam a nemzetségekhez tartozás jelentőségéről az ókori görögök
identitásában: ez a jelenség remekül tükröződik az Iónban. A következő, a Kar
szájába adott szövegrészlet összetett képet ad Euripidész korának több nagyra
becsült identitás-összetevőjéről:
Mert a halandók ragyogó
jósorsának ez adja
talpkövét, a szilárdat,
hogyha mint gyümölcs, gyerekek
ragyognak az apai
házban, viruló fiatalság;
s amit ott örökölnek,
apjuktól mit kapnak, az ő
fiaikra továbbszáll.
Ez véd meg a vész között,
92

s jósors idején öröm;
a honi földre fegyverük
oltalma sugárzik.
Nehéz kincsnél több nekem, és
királyi termeknél is a jó
utódok gondos nevelése.
A gyerektelen életet,
s aki kedveli, gyűlölöm;
ha szerény javakat, de derék fiakat
nyújt sorsom − öröm lesz.
(472−491)
Ez előrevetíti Kreúsza és Xuthosz gyermektelenségének jelentőségét, a nemzetség továbbörökítésének fontosságát, amelyre − az előbbi idézetre reflektálva
− Ión sajnálkozó szavai is utalnak:
Szegény, te másban dús, ez egyben nincstelen!
(307)
Ha a görögök önmeghatározó gesztusairól beszélünk, mindenképpen külön
vizsgálati szempontként kell kezelnünk a tényt, hogy a magukat görögnek vallók
készek voltak meghalni a görögségükért. Ez a feltevés azonban azt a kérdést indukálja, hogy miben is áll maga a görögség, amelynek megvédéséért és a hozzá
fűződő lojalitásukért megérte számukra a teljes önmegadás, akár az életük feláldozása is.
Hérodotosz történeti munkájának VIII. könyve több ilyen görögségszegmenst
is tárgyal: az ő fogalomrendszerében a görög mivolt részét képezte a vér- és
nyelvazonosság (homaimón te kai homoglósszon), a rítusok és szentségek közös
tisztelete, ezeken túl pedig az egységes erkölcsi szemlélet (ethea te homotrapa).
Ahhoz, hogy a drámai előadások- és versenyek kiemelkedő jelentőséggel bírtak
a polisz lakosainak életében, nem férhet kétség: a tragédiaköltők műveikben egy
meghatározott identitásképzetet dolgoztak ki, amelynek témája szorosan összefüggött a polisz polgárainak életével és problémáival (Fischer-Lichte 2001: 26).
Ahogy Erika Fischer-Lichte idézte a német Christian Meiertől, az ókori görögök
számára természetesnek hatott, hogy „az ember mindenekelőtt polgár volt és
semmi más” (Fischer-Lichte 2001: 27), és az előadások elsődleges funkciója is a
kollektív identitás megszilárdítása volt, mely során az egyén az ősapái és a rájuk
visszavezethető közösség leszármazottjaként identifikálta önmagát (FischerLichte 2001: 24).
A hőskultusz szerves jelenléte egyfajta magasztaló önmeghatározást generált
a görögökben: a történeteket saját múltjukká fogadták, családjaikat legendás
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alakokra vezették vissza, erősen elválasztva a „mostani halandók” világától. Ebben a héroszi szemléletben további lényeges, a heroikus múlt önmagukra szabása által a mindennapokat is meghatározó fogalmak a themis (isteni törvény), a
nemeszisz (erkölcsi felháborodás), az aidósz (szégyen, becsület, a közvélemény
tisztelete), de heroikus vonás az eleosz (együttérzés, szánalom) és a timé (hírnév,
dicsőség, közmegbecsülés) is (Mogyoródi 2012: 20–21).
A heroizmuson túlmenően maga Ión a Kreúszával és Xuthosszal folytatott párbeszéde során is hangot ad annak, hogy számára melyek a leglényegesebb önmeghatározó mérföldkövek, mi alapján tulajdonít értéket a saját személyének. Dolgozatomban Ión identitásának szűkebb értelemben vett trichotómiájára térek ki,
melynek összetevőin, a haza, a származás és a név fogalomkörén túl a tárgyi identitásképző attribútumok jelentőségét is kifejtem. A bevont fogalmakat a retorikai
gyakorlat toposzrendszeréből veszem át, mivel ezek a dicsőítő és a halotti beszédek szerves részét képező, ám a retorikai gyakorlatban eredetileg kissé eltérő formában jelenlévő elemek hatékonyan alkalmazhatóak Ión identitásának vizsgálatakor. A dicsőítő és a halotti beszédek szoros összefüggéseket mutatnak egymással,
hiszen a halottakat, kiknek tiszteletére a beszéd megfogalmazódott, a dicsőítő beszédekre emlékeztető magasztaló részekkel egészítették ki a rétorok, ám a halotti
beszédeket jól elkülönítették a dicsőítő formától a sirató, vigasztaló szövegrészek.
A halotti és a dicsőítő beszédek egyaránt alkalmazták a haza (patrisz), a származás (genosz) és a tettek (praxeisz) toposzait; Ión esetében helyénvalóbbnak
láttam ez utóbbi fogalom helyett a név (onoma) jelentőségét értelmezni. A patrisz és genosz toposzai szoros kapcsolatban állnak egymással, a patrisz vizsgálatakor különös hangsúlyt fektetve az autochtóniára, vagyis tősgyökeres származásra (ez Kreúsza esetében világosan megnyilvánul az athénisága kapcsán), míg
a genosz tárgyalásában fontossá válik az istenek által meghatározott héroszi
eredet, a szülői gondoskodás, táplálás motívuma (trophé), valamint magának a
neveltetésnek (paideia) a mibenléte.
A praxeisz szempontját Ión esetében azért láttam jogosan elhanyagolhatónak,
mert személyéhez a darab során nem kötődnek háborús és/vagy a közösség életére gyökeresen ható cselekedetek, harc árán megszerzett hírnév (timé), hanem
az akaratán kívül álló körülmények befolyásolják a sorát, isteni leszármazottságának kivételével pedig a héroszi identitás nem érhető nála tetten. Erika FischerLichte úgy nyilatkozik a tettek jelentőségéről, hogy azok a törzsi identitás képződésének leglényegesebb elemei, míg a szavak alapvető identitásképző tényezőkként a politikai identitásnak a legfőbb konstruáló elemei. (Fischer-Lichte
2001: 40) A patrisz és a genosz terén Ión két vonatkozásban is kötődik Athénhoz: politikai értelemben Kreúsza (és az általa jogokat nyert Xuthosz) leszármazottaként Athén királyi felmenőkkel rendelkező, kiemelt jogokkal bíró szülötte,
mitikus értelemben pedig Erikhthoniosz isteni származású utódja, aki athéni
királyként fonja mitikus gyökerekkel a városhoz.
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A paideia és a trophé tárgyalásánál Ión esetében nem beszélhetünk a görögség
körében hagyományosnak számító, erősen retorikai és militáris irányultságú neveltetési körülményekről és családi gondoskodásról: Apollón papjaként tudatosan
szakrális gyakorlati oktatásban részesült, hiszen életének rendeltetése az isten szolgálatában merült ki. Anyai jellegű gondoskodásban nem az édesanyja, Kreúsza részesítette, hanem Ión az őt felnevelő Püthiát tartotta anyjának, aki azonban Apollón papnőjeként egyfajta vallási útmutatóként, „felettesként” is szolgált a számára,
ezzel nem (csupán) a családi melegséghez kapcsolható anya-képet erősítve.
Első részletesebben tárgyalt szöveghelyül Ión és Kreúsza első találkozásakor
váltott dialógusát választottam, amelyben az Apollón jóshelyére belépő Kreúszának személyéről érdeklődik az őt fogadó, Apollón szolgájaként látható Ión:
Ki vagy? Milyen föld otthonod? Ki volt apád?
Illő beszéddel milyen néven szólíthatunk?
(258−259)
A szöveghely vizsgálatakor releváns szempont az elhangzó kérdésekben megfogalmazott identitásszegmensek sorrendje. Ión a legáltalánosabb Ki vagy? kérdéssel egy olyan gondolatsort nyit meg, mely a generikusabb meghatározásoktól
halad a legbelsőbb, legszubjektívebb, az én-nek leginkább megfeleltethető kategória felé. A Milyen föld otthonod?-ban megfogalmazott felvetés a görögség számára
alapvetően meghatározó ismertetőjegy, a földrajzi (és társadalmi-kulturális) hovatartozás felől érdeklődik. Ión személyében is elhanyagolhatatlan jelentőségű bír ez
a lokális azonosságban rejlő dilemma, hiszen pusztán Xuthosz, az Apollón fondorlatos jóslata folytán vélt apja révén nem élvezhetett volna állampolgári jogokat az
athéni társadalomban. Xuthosz kívülállásának Kreúsza többször is hangot ad:
Ión:
S milyen athéni férfi lett a hitvesed?
Kreúsza:
Nem athéni polgár, más földről bevándorolt.
(289−290)
Kreúsza fia ellen irányuló gyilkossági kísérlete utáni párbeszédükben ismét
férje földrajzi származásából fakadó jogtalan hatalmát emlegeti:
Kreúsza:
Erővel elragadtad volna otthonom.
Ión:
Ki megszerezte, adta nékem azt: apám.
Kreúsza:
Az Aiolosz-fi? Pallasz városát, neked?
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Ión:
E földet ő nem puszta szóval óvta meg.
Kreúsza:
A föld felett a megsegítő még nem úr.
(1295−1299)
A nevelő, aki Kreúszát az egyfajta megelőző bosszúként értelmezhető gyilkos tettre sarkallja, így nyilatkozik Xuthoszról:
Hisz városunkba ő idegenként érkezett,
S hogy téged elvett, házat és kincset kapott…
(813−814)
A feltételezett apa származásbeli kívülállóságával élesen szembehelyezkedik
Kreúsza autochtóniája, tősgyökeres athénisága, ami folytán Kreúsza a legmagasabb származás képviselőjévé válik, ezzel jogokat indukálva fia, Ión számára is.
Kreúszának ezt a hangsúlyozott, büszke athéniságát az Ión által feltett kérdésekre
adott válaszainak a sorrendje is szemlélteti: az általános kategóriák (pl. területi hovatartozás) helyett a legszubjektívebb adat (a név) kifejtésével nyitja meg a sort
(Nevem Kreúsza, Erektheusztól származom, || szülőhazám Athén népének városa.
260–261), felfedve ezzel nevét, és csak ezután nevezi meg az apját és a szülővárosát, ez utóbbira ezáltal nagy hangsúlyt fektetve. Ión reflexiójából is kitűnik az
athéniság kiemelt pozícióként való számon tartása, hiszen Kreúsza szavaira először azzal a megjegyzéssel reflektál, hogy Nagyhírű város lánya vagy (262), mit –
kiegészítve a szüleinek nemes származásával – Ión áhítattal néz (263).
A cselekmény azon pontja után, amikor Xuthosz Apollón félrevezető jóslata
folytán Iónt fiaként üdvözli, Ión is reagál az athéniság mibenlétére. A Xuthosszal való párbeszédében az édesanyjához fűződő sajgó hiányérzetének ad hangot:
[…] ó, bár athéni polgárnő lehetne ő,
szólásjogom hogy révén is lehetne majd.
A tiszta-vérü városban, ki bevándorolt,
ha polgárnak mondják is, szolga-zár
kerül ajkára, és a nyílt beszédhez nincs joga.
(671−675)
Ezzel Ión kora aktuálpolitikai, társadalmi valóságára reflektál, de implicit módon (vélt) apja kívülállóságának is hangot ad: Xuthosz Kreúsza mint tősgyökeres
athéni polgárnő által nyert jogai hiányában a darab folyamán betöltött társadalmi
hatásköréhez csak erősen korlátozva férne hozzá. Xuthosz pozíciójának kettős
megítélését az Iónnal váltott szavai során is megtapasztalhatjuk. Míg Xuthosz így
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invitálja meg fiát saját érdemeivel, javaival és hatalmával hivalkodva:
…apáddal egyetértve már Athénba jöjj,
hol rád apád boldog kormánypálcája vár,
és nagy vagyon; mert két nagy bajból egy se bánt;
nem lesz neved se nemtelen, se nincstelen,
mivel nemes vagy, és éppen nem kincstelen –
(578−582),
addig Ión a saját, Xuthosz révén nyert pozícióját ekképp határozza meg, magát
apja révén egy jogfosztott, athéniságra méltatlan egyénként tartva számon:
nevem bevándoroltnak sarja s fattyu lesz.
(592),
A történetnek ezen a pontján Ión még nincs tudatában az anyja révén később
biztosított identitásának, holott Kreúsza leszármazottjaként egy olyan ősi nemzetség tagjának számít, amely az önértelmezését gyökeresen befolyásolhatná. A
Kar is szóvá teszi Xuthosz jogtalan uralmát, amire csak Kreúsza révén tett szert:
Zokog a városunk, ha idegen törhet
tolakodón belé.
Legyen az úr csupán az, ki volt:
Erektheusz király.
(719−722)
Ezzel a Kar egy olyan mítoszt szólaltat meg, amely Kreúsza − ezzel együtt
pedig Ión − eredettörténetét foglalja magában. A mítosz szerint Erikhthoniosz
(akinek alakja később egybemosódott unokájával, a Kar énekében említett Erektheuszéval) Héphaisztosznak a Pallasz Athéné combjáról Attika földjére hullott
magvából fogant, amikor azmegpróbált erőszakot tenni az istennőn. Athéné a
papnői révén gondoskodott a fiú felneveléséről, Erikhthoniosz később pedig
Athén királya lett1 – ezzel a pátoszt meglehetősen mellőző, mégis isteni vonatkozású eredettel és Apollón apaságával Ión többszörös isteni származást tudhatott a magáénak. Ezt még Xuthosz feltételezett apasága sem módosítja, hiszen
Kreúsza szavai férjének isteni leszármazottságáról tanúskodnak:
Ión:
Ki az? Hiszen nemesnek kellett lennie.
1
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Kreúsza:
Xúthosz, Zeusztól-lett Aiolosznak gyermeke.
(291−292)
El is érkeztünk Ión identitásának következő, a hazánál, földrajzi hovatartozásnál már szűkebb kategóriát érintő kérdéséhez, tehát a származás, a családi
háttér témaköréhez: Ki volt apád? A mű kezdeti szakaszában Ión nem szülők és
származás, hanem funkció alapján határozza meg magát:
Ión:
Az isten szolgájának hívnak, az vagyok.
Kreúsza:
Vásár kínált, vagy város ajánlott föl neki?
Ión:
Hogy Loxiászénak hívnak, csak ezt tudom.
(309−311)
Ez a magát valakinek a tulajdonaként történő öndefiniálás itt még egy kiemelt pozíciót, isteni privilégiumot takar: Ión hangot ad annak, hogy anyjának a
Pűthiát, Apollón papnőjét tartja (321), Hermész prologoszában pedig fény derül
arra, hogy felserdülve a fiú az isten kincstárnoka lett, ezzel egy megtisztelő és
jelentős szakrális pozíciót töltve be. Ezt az istentől való függést Ión a kiemelt,
egyfajta – külső szemmel indokolatlannak tűnő – pozitív diszkriminációt jelentő
árvaságot kegyként élte meg, ellenben az embereknek való kiszolgáltatottságtól,
a rabszolgai származástól tartott talán a legjobban:
Ión:
Mert hogyha engem szolgaasszony szült talán,
anyám fellelni rosszabb, mint elveszteni.
(1382−1383)
Újabb lényeges aktuálpolitikai-társadalmi elemhez érkezünk el ezzel, amely a
darabban döntő kérdéseket feszeget: a nemesség és a szolgaság éles kontrasztjához. Kreúsza első belépésénél Ión ekképp fogadja az asszonyt:
Nemességedre és szép jellemedre vall
a termeted s az arcod, asszony, bárki vagy.
(236−237)
A nemesség fogalmában jelen esetben összeforr a társadalmi pozíció és a jellembeli erényesség kettőssége, megidézve a homéroszi és az azt követő kor ka98

lokagathia-eszményét. Arisztotelész a Nagy Etikában kifejti, hogy a kalokagathia a tökéletes erény: a szép és a jó eszményi harmóniája, képviselője, a kalokagathosz pedig méltónak és jogosultnak bizonyul a hatalomra, jó származásra és
gazdagságra. Ión imént idézett köszöntésén túl Euripidész a darab folyamán
megszólaltatott szereplőkben számos egyéb alkalommal is markáns véleményt
formál a nemesség mibenlétéről. Kreúsza bemutatkozása után Ión így nyilatkozik az asszonyról:
Nagyhirü város lánya vagy, nemes szülők
neveltek − áhitattal nézlek, asszonyom.
(262−263)
A nevelő ingerült monológja is hűen tükrözi, mennyire befolyásolta egy ember értékének megítélését a nemesi származás:
S a legszörnyebb majd az lesz mind e baj között,
hogy ezt az anyátlan számbasemjövőt, akit
szolgáló szült, lakodba mint urat viszi.
Nem volna ilyen nagy baj, ha nemes nő gyermekét
vinné a házba, tőled kapva engedélyt…
(836−840)
Ezt kiegészítve a nemességéről és rabszolgaságról alkotott képének árnyalása
során hozzátoldja gondolataihoz, hogy:
A rabszolgára szégyent csak egy hoz: neve;
de más egyébben a szabadnál semmivel
sem hitványabb a szolga, hogyha nemesszivü.
(854−856)
Ezzel kifejezi a jellembeli nemesség magasabbrendűségét a hatalmi pozícióval
szemben, máshol mégis a pozícióban rejlő nemesség eredendő értékét hirdeti:
Lányom, nemes szülőkhöz méltó gondolat
lakik szivedben, s véle földmélyből fakadt
nagy őseidre szégyent nem hozol soha.
(735−737)
A nevelő ezzel az Erektheusz-eredetmítoszt szólaltatja meg, áttételesen felidézve ezzel Ión isteni származását is.
Harmadik, legszűkebb, egyedibb identitás-összetevőnk a név. A már említett
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módon Ión nem rendelkezett a származására és nevére vonatkozó tudással, ezért
„gazdája”, Loxiász nevéből egy birtokjellel képzett egyedi azonosítóval illették
őt saját személynév helyett, de hivatkoztak rá jósfiúként (607), Xuthosz fiaként
új identitást nyerve pedig magára vándorként is utalt Ión (1209−1210). Valódi
nevét a prologoszban Hermész mondja ki először:
S teljes Hellásszal Iónnak nevezteti
a gyermeket, ki Ázsiát alapítja majd.
(74−75)
Az istenek által elrendelt név azonban az emberek világába csak Xuthosz szavai által szivárog be, az apa-fia egymásra találás betetőződéseként:
Ión legyen szerencsémhez illő neved,
mivel mikor kiléptem a szentélyből, velem
te jöttél szembe először.
(661−663)
Devecseri Gábor jegyzeteiből kiderül, hogy ezek a Xuthosztól idézett szavak
az Ión név szó szerinti etimológiáját magyarázzák, hiszen a név jelentése ’jövő,
közeledő’ (Devecseri 1987: 1006). Később a nemzetségnév, az ión is az ő nevéből ered, a darabban is megfogalmazott isteni eredettel felruházva így a leszármazott népet. Az által, hogy a fiú a Loxiészé helyett saját, valódi névre tesz szert,
egy új identitással látja el a (látszólagos) névadója, megteremtve Ión számára a
’Xuthosz fia’ önértelmezési sémát a ’Loxiász szolgája’ helyett. A következő
ilyen jelentős sémaváltás a ’Kreúsza fia’-énkép kialakulásakor megy végbe: a félig apollóni, félig athéni eredet új világot nyit meg Ión számára, amely a dea ex
machinában közbeavatkozó Athéna folytán a ’Xuthosz fia’-sággal is összeegyeztetésre kerül, kirajzolva Ión végső identitását.
Ehhez a végső, Kreúsza Apollóntól fogant gyermekeként kicsúcsosodó önértelmezéshez a már említett három identitásszegmensen, a hazán, származáson és
néven túl az identitásképző tárgyak megemlítése is elhanyagolhatatlan. A műben
többször esik szó olyan használati és egyéb tárgyakról, amelyek egy-egy személy hovatartozását hivatottak igazolni, és ez Ión csecsemőként való kitevésének is fontos kísérőjelensége. A fia előtt leleplezett gyilkos szándéka miatt elfutó Kreúszában csak úgy képes édesanyjára ismerni Ión, hogy ő pontos információkat közöl a kitett gyermek mellé helyezett identitásképző- és igazoló tárgyakról: Pűthia Apollón által elrendelt megjelenésekor szavai egy szalaggal ékesített régi ládikáról és egy pólyáról árulkodnak, melynek segítségével Ión fellelheti majd az édesanyját. Kreúsza a szentélybe üldöztetésekor ezekben a tárgyakban ismer magára, és a fia hitetlenkedésének felszámolása érdekében a ko100

sárka tartalmáról is vallomást tesz: szól a Gorgóval díszített szőtteséről, a kígyópárral ékesített arany nyakékről2 és az olajág fűzérről, amelyek alapján a fia –
elfogadva őt édesanyjaként − eggyé válik a végső Ión-identitással.
3.1. Az anagnórisziszek szerepe az én-értelmezésekben
Ión elsők identitására a megfoganásával és megszületésével tesz szert, ám ez
azonnal szerte is foszlik: az Apollón és Kreúsza gyermekeként létrejövő személyazonossága a kitevése pillanatában máris az új tragédia egyik kedvelt elemévé, vagyis titokká válik: az emberi szférát képviselő szülőanyján, az égi világot jelentő isteneken és a köztük átmenetet képező Püthián kívül más nincs az
Ión – jelen esetben a patrisz-genosz-onoma hármasságában értelmezett – identitására vonatkozó tudás birtokában. Mivel a fiú sorsát végig Apollón akarata irányítja, az istent mint szubjektumalkotót is tekinthetjük: Ión önértelmezése Apollón elrendelése mentén zajlik, ő dönt arról, hogy a fiú kit tartson szülőjének
(amit az isten által erősen manipulált anagnórisziszek tanúsítanak), milyen néven
illesse magát, milyen jogokat, kiváltságokat érezzen magáénak.
A darab során az anagnórisziszek és az ezeket követő peripeteiák kiemelkedő
jelentőségűek az önazonosság kérdésének tárgyalásában. Ión identitásának
szempontjából fontos fordulat a fiú és Kreúsza első találkozása: itt nyerünk betekintést Ión identitásalkotó folyamatába, önmeghatározásának alapelveibe, és abba, hogy hogyan pozícionálja az akkori önmagát, milyen függési rendszerben értelmezi a személyét. Ión mellett Kreúsza sorsát is Apollón determinálja, ám ő a
darab kezdetétől tudatában van kiszolgáltatottságának, amit folyton ki is játszik.
A akaratától függetlenül megszülető fattyú gyermektől megszabadul, és a vele
történteket egy biztonságos, kikezdhetetlen ál-identitást felöltve, egy barátnője
történeteként adja elő Iónnak. Identitásának − a darab viszonyait tekintve jelentős mértékű − uralásáról árulkodik az, amikor a fia rá irányuló gyilkos üldöztetésekor szinte visszavág, és elégtételt zsarol magának Apollóntól azzal, hogy „hivatalosan” is felkínálja magát neki, immár ellenszolgáltatás, vagyis védelem fejében. Ezeknek a gesztusoknak fényében Kreúsza bizonyos értelemben az isten
fölé kerekedik, amit Euripidész azzal is érzékeltet, hogy bár Apollón istenként
hatalmat gyakorol az emberek felett, a színen mégsem jelenik meg, az asszony
viszont helyzetéhez és lehetőségeihez mérten mindent elkövet annak érdekében,
hogy irányítsa az életét.
A Xuthosz apaságára vonatkozó apollóni jövendölés újabb jelentős sorsfor2

A kígyópárral díszített nyaklánc hagyományáról már Hermész is szól a prologoszban: „Kreúsza
[…] ott kitette: vesszen el; || egy jó kerek kosár ölében rejtve el; || megtartva azt az ős szokást, mi a
földszülött || Erikhthonioszról is továbbszállt: hajdanán || emellé Zeusznak lánya, teste őreül || két
kígyót rendelt és Agraulosz lányai || gondjára bízta: s most Erekhtheusz népe közt || szentelt szokás
a gyermekek nyakát arany || kígyóval övezni.” (17–26)
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dulathoz vezet, mivel a családi viszonyrendszert gyökeresen módosítja. Xuthosz
apa-, Ión fiúidentitást nyer, ezzel a Püthia megszűnik „mostohaanyának” lenni,
ezt a pozíciót − Xuthosz szemszögéből − Kreúszának adva át. Kreúsza mostohaidentitását a Kar pletykájának következményeként bekövetkezett peripeteia írja
felül édesanya-identitássá. A pletyka folytán körvonalazódó, Ión meggyilkolására irányuló merénylet, majd annak a kudarcba fulladása miatt menekülésre kényszerülő Kreúsza Apollónhoz fordulása és a Püthia megérkezése után az anya-fiú
anagnóriszisz hozza el Ión eredeti, a fogantatásával nyert identitásának felismerését vér szerinti szüleinek ismeretében. A zárlat során Pallasz Athéné dea ex
machinájában Apollón újra megvillantja a műben végig érzékeltetett hatalmát, és
leosztja az – Iónnak leginkább kedvező – családi szerepeket: a fiából félig isteni,
félig tősgyökeres athéni sarjat formál, a politikai-állampolgári jövőjét is biztosítva Xuthosz álfiaként.
3.2. A személyes identitás hét kérdésének kísérleti vizsgálata az Iónban
A bevezetésben utaltam arra a szándékomra, hogy az identitás kérdését kísérleti célzattal a Stanford Encyclopedia of Philosophy segítségével hét kérdésen át
is körül kívánom járni (Olson 2017).
A felhasznált mű szerint megfogalmazható első kérdés: Ki vagyok én? A személyes identitás fogalomköre általában olyan tulajdonságokat foglal magában,
amelyekhez az egyén különös kötődéssel viszonyul, és amelyeket magáénak érez,
amelyek őt önmagává teszik. Ezek a tulajdonságok azonban az idő múlásával
változnak, így az identitás meghatározhatósága is bizonytalan, és független attól,
hogy amit magamról hiszek, az tulajdonképpen valós-e: ha például meggyőződésem, hogy én vagyok Napóleon, akkor a (képzelt) császárságom ténye az identitásom meghatározó alkotóelemének számít, hiába hamis az elképzelésem.
A második kérdéses fogalom a személyiség (Personhood) mibenléte. Ahhoz,
hogy valaki személynek számítson (szemben a nem-személyekkel, például egy
csimpánzzal vagy számítógéppel), mely feltételek szükségesek, és melyek elegendőek? A leggyakoribb válasz szerint akkor számít valaki személynek, ha rendelkezik bizonyos speciális mentális képességekkel, más nézetek szerint viszont
a személyiség és a mentális képességek között kevésbé szoros az összefüggés.
Harmadik tárgyalandó fogalom a tartósság (Persistance). Vagyis mi kell ahhoz, hogy egy személy az idő egy adott pillanatához viszonyítva személy maradjon egy másik pillanatban? Milyen események okozzák a személy túlélését és a
szükségszerű végét? Egy régi fotón lévő önmagunk még mi vagyunk? Mi teszi a
fotón lévő alakot magunkká vagy mássá? Ezeknek a kérdéseknek a gyökere arra
a régóta fennálló reményünkre/félelmünkre vezethető vissza, hogy az ember a
biológiai halála után vajon fennmarad-e valamilyen formában. Ha a személyünk
fennmaradó része tovább is él, az milyen kapcsolatban lesz a jelenlegi énünkkel?
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A negyedik kérdés a bizonyítékra (Evidence) vonatkozik: Mi a biztosítéka
annak, hogy valaki ugyanaz, mint tegnap volt? Egyik bizonyítéka a személyiségnek az egyes szám első személyű emlékezés: ha emlékszel valami konkrét cselekvésre, amit (valószínűleg) te tettél, támogatja annak a valószínűségét, hogy az
adott személy te vagy. A fizikai folytonosság is egy ilyen jel: ha a személy
ugyanúgy nézett ki, mint te, és fizikai vagy temporális értelemben folytatódott
veled, utalhat arra, hogy a személy te magad vagy. Bizonyíték lehet például az
ujjlenyomat, ami egy rablás esetén ellenünk vallhat, ám ez a bizonyíték sem feltétlenül szükséges és elégséges: az ujjlenyomatunk nélkül is lehetünk önmagunk,
és másnak is lehet a miénkkel összetéveszthető ujjlenyomata.
Ötödik vizsgálandó fogalom a populáció. Vajon a Föld lakossága valójában
annyi lélekszámra tehető, ahány emberi szervezettel számolhatunk egy adott időpontban? A feltételezés vitatható, ugyanis az agyi féltekék közti kapcsolat megszakadása folytán egy szervezeten akár két (vagy több) tudat is osztozhat, szinkron-identitást létrehozva ezzel.
Hatodik kérdésünk: Mi vagyok én? Metafizikai értelemben miből tevődünk
össze, milyen alapvető tulajdonságok teszik ki a valónkat, mik a határaink? A lényünk anyagi természetű, vagy (részben vagy teljesen) túlmutat a testen, esetleg
egy állapot, folyamat vagy esemény vagyunk? Ebben a kérdésben egyelőre nincs
konszenzus vagy akár domináns álláspont.
Utolsó, hetedik kérdésünk pedig az, hogy: Az identitás fogalmán belül mi is
számít igazán? Milyen gyakorlati jelentősége van a tartósságunknak? Milyen
okból fontos az, hogy én magam létezek-e továbbra is, vagy valaki más, aki pont
olyan pont ott, mint én? Ha az agyamat akaratomon kívül valaki más testébe ültetik, a másik testben élő ember ki lesz: én vagy ő? Melyikünk felel majd az elkövetett tettekért, melyikünk érdekei fognak számítani?
Bár a már szóba került, antikvitás korára jellemző identitásfogalom, a csoportkohézióban és a nemzetségi meghatározottságban gyökerező én-felfogás
modern nézetekkel való összeegyeztethetősége erős korlátokba ütközik, az Ión
vizsgálatában mégis potenciált látok a fentebb vázolt hét kérdés tárgyalására.
A „Ki vagyok én?” esetében az olyan tényezők elemezésében, amelyek Iónt
önmaga számára Iónná teszik, az Apollónhoz kapcsolódó aktuális pozícióját,
függési státuszát kell a leginkább meghatározó összetevőként megemlítenünk. A
darab kezdetétől, a Hermész által Delphoiba menekítésétől egészen a Xuthosszal
való anagnórisziszéig Ión önmagát Apollón szolgájával azonosítja, önértelmezésének ettől eltérő aspektusára a darab nem utal. Ennek a – személyét teljesen
uraló, számára dicsőséget jelentő – szolgálatnak a domináns jelenlétét a „Xuthosz-fiaság”, a már nem delphoiság, de még nem is athéniság, a már nem
Apollón tulajdonaként létezés, mégis hozzá kötöttség, tehát egy pozíciók közti,
marginális létforma váltja fel. A szülői szerepek kaotikus jelenléte is lényeges
Ión önértelmezése szempontjából: míg a Püthiát magához közel álló személy103

ként, identitásának meghatározó szegmenseként és fontos Apollónhoz fűző kapocsként ismerhetjük meg, addig a Xuthoszhoz és Kreúszához kötődő viszonya
rendkívül ingatag. Az édes- és mostohaszülői funkció rövid időn belül lezajló dinamikus változásai ellehetetlenítik annak az elmélyült identitásalkotó szerepnek
a létrejöttét, ami a Püthia esetében Ión egész élete során alakult ki.
A személyiség szempontjából: habár Ión rendelkezik a sorsa uralásához kellő
és az őt személlyé tevő mentális feltételekkel, az isteni szféra olyannyira uralja
az identitásának alakulását, hogy ténylegesen önálló döntésekre nem igazán nyílik lehetősége, eltekintve néhány kisebb, ám fontos eseménytől, mint például a
Xuthosszal való anagnórisziszük során az (állítólagos) apja életének megóvása.
Ión önazonosságának elemzése talán a tartósság nézőpontjából a legproblémásabb. Az Apollón árva szolgájaként értelmezett fiú személye vajon megegyezik-e a darab zárlatára letisztulni látszó, Apollón és Kreúsza fiaként, Xuthosz nevelt fiaként isteni felmenőkkel rendelkező, törzsalapítói jövőképpel felruházott,
trónörökös Iónnal? A deus/dea ex machinák, jóslatok szerepét érdemes itt tárgyalnunk: Hermész és a Püthia Ión múltját, eredettörténetét tárja elénk, Athéna a
fiú előre elrendelt nemzetségalapítói jövőjét közli a közönséggel, mindezeket
Apollón akarata szerint rendezve. Kérdésessé válik hát, hogy Ión sorsának az
ilyen mértékű isteni determináltsága mellett beszélhetünk-e tartósságról. Ezzel a
Stanford Encyclopedia of Philosophy-ból utolsóként beemelt kérdésünk is –
mely arra irányul, hogy az identitás fogalmán belül mi is számít igazán – előrevehető, hiszen az a tartósság gyakorlati jelentőségét, kivitelezését kérdőjelezi
meg. Úgy tűnik, bizonyos időközönként bizonyos közvetett és közvetlen isteni
beavatkozások konstruálnak aktuális Ión-identitásokat, amiket egy következő
beavatkozás mindig felülír, Iónt folyton egy új Iónná gyúrva.
Ha az Ión személyére utaló bizonyítékokat értelmezzük, az „eredeti”, születésével birtokba vett identitásának jeleiként a kitevését kísérő tárgyakat kell figyelembe vennünk, amelyeknek megléte csak Apollón intézkedése, a Püthia által
közreadott utasításai alapján telnek meg tartalommal a darabban. Ezeknek a bizonyítékként is értelmezhető tárgyaknak az identitásbiztosító ereje azonban kétségbe vonható: Ión csak közvetetten, mások elmondása alapján azonosíthatja
személyét az – elméletileg – őt jelölő tárgyakkal, csak mások teszik őket a fiú
identitásának alkotóelemévé.
Bár a populáció kérdése (ti. a személyek számának kérdése az osztott tudat
modern elméletének bevonásával) az Ión szempontjából nem releváns, a „Mi
vagyok én?” dilemmája már annál inkább. Az Euripidész darabjaiban megjelenő
valláskritika Ión alakján is nyomot hagy: a következetlen isteni szeszélyeknek
való önként alárendelődés, az identitás teljes kiszolgáltatása esik bírálat alá a
költő részéről (mely problémát már Kreúsza jellemének tárgyalásakor is érintettem). Az identitás metafizikai határai és a földi létet követő sorsa is az istenek
kegyének rendelődik alá, ezek anticipáló gesztusai szabnak kereteket az önértel104

mezési folyamatoknak (mint például az Athéné ex machina során az 1575.-től az
1594. sorig tartó jövendölés a görög törzsek ősatyjainak sorsáról).
4. Összegzés
Dolgozatomban az Euripidész Ión című darabjában tetten érhető identitásformákra, változásaikra és egymásra történő hatásukra helyeztem a hangsúlyt. Az
Ión értelmezésekor az identitásnak a már az ókori görögök által is ismert aspektusait (mint például a retorikai toposzok felőli megközelítést) problémamentesen
alkalmazhatónak találtam, használatukat a műben fellelhető identitások képzéséhez, egymásra hatásuk árnyalt bemutatásához megfelelő eljárásnak véltem.
Kísérleti céllal a Stanford Encyclopedia of Philosophy identitásra irányuló hét
kérdésfelvetését is alkalmaztam Ión önértelmezési sémáinak a vizsgálatában,
próbára téve, hogy a modern identitásfogalmat célszerű és indokolt-e az antik
nézetekkel összehangolva tanulmányozni. Kezdeti fenntartásaimat leküzdve – de
a kritikus szemléletemet megtartva – eredményesnek ítélem ezeknek a nézeteknek az együttes alkalmazását.
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Közfoglalkoztatott nők helyzete egy zsákfaluban
1. Bevezetés
A kutatásomban a közfoglalkoztatásba bevont nők társadalmi helyzetét vizsgáltam. Azért szerettem volna a nők szemszögéből megvizsgálni a közfoglalkoztatást,
mert az ő esetükben gyakran nehezebb a munkaerőpiacon való érvényesülés.
Magyarországon jelenleg nagy problémát jelent a munkanélküliség, a szegénység, erre próbál megoldást nyújtani a közfoglalkoztatás. Elsődleges célja az
álláskeresők, munkanélküliek reintegrációja a munkaerőpiacra. A 20. században
a segélyezés csökkentésének érdekében hozták létre a közfoglalkoztatást, mára
azonban Magyarországon az egyik leginkább alkalmazott aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz.
A kutatásom céljai között szerepel, hogy bemutassam, hogyan működik ma
egy zsákfaluban a közfoglalkoztatás. Szeretném ismertetni, hogy milyen okokból válik valaki közfoglalkoztatottá, és hogyan ítélik meg az interjúalanyaim a
mai rendszert. Az eredményes kutatás érdekében interjúkat készítettem közfoglalkoztatottként dolgozó nőkkel. Úgy gondolom, hogy a közfoglalkoztatott nők
sokszínűsége miatt érdemes bemutatnom, hogyan működik jelenleg a közfoglalkoztatás egy zsákfaluban.
2. A közfoglalkoztatás Magyarországon
2.1. A közfoglalkoztatás mint aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz
Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája több programot hozott létre a munkaerőpiaci hátrányok reformálására. Magyarországon először a közfoglalkoztatást valósították meg a foglalkoztatási programok keretein belül, amely a hagyományos programok közé sorolható. Megfigyelhetővé vált, hogy a passzív segélyezés nem segíti elő a munkaerőpiaci reintegrációt, nem nyújt valós megoldást
a munkanélküliek számára, így az állami beavatkozásra továbbra is szükség lesz
a foglalkoztatási szférában. Ilyen lehetőséget biztosít a közfoglalkoztatás is,
melyben az ország régióinak és az önkormányzatoknak van nagy szerepük
(Csoba 2006: 53).
„A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatás átmeneti
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munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú
ideig eredménytelen.” (Lásd: Mit kell tudni a közfoglalkoztatásról? 2016)
A munkanélküliség csökkentése érdekében a közmunka bevezetéséről javaslat készült, viszont ebben nem tértek ki a finanszírozásra és a megvalósításra
sem. Egyes önkormányzatok közfoglalkoztatást indíthattak az arra igazán rászorulók részére. A közmunkát szabályozó rendeletben az szerepelt, hogy csak azt
alkalmazhatja az önkormányzat, aki nem a saját hibájából vált munkanélkülivé
(Csoba 2010: 5).
„Közhasznúnak számít minden olyan munkavégzés, amely az adott közösség,
település érdekeit szolgálja, de nyereség nem származik belőle” (Varga 1994:
24). A szakképzetlenség miatt leginkább fizikai munkát bíztak rájuk, hiszen ezt
tudták elvégezni, ezért erre épült a közfoglalkoztatás (Csoba 2006: 48). A kilencvenes években megjelent közfoglalkoztatás eleinte védett munkahelyként, a
későbbiekben átalakulva a segély feltételeként szolgált (Vida–Vidra 2015: 71).
Az a közfoglalkoztatás, amely elősegítit a reintegrációt, próbálja olyan munkafeladatokkal és beosztásokkal alkalmazni a közfoglalkoztatottakat, melyek
nagymértékben hasonlítanak a munkaerőpiaci állásokhoz. Emellett az egyének
aktivitásának fenntartása is célként jelenik meg. A szegénység csökkentésére
épülő közfoglalkoztatás elsősorban a megélhetést biztosítja, a későbbi elhelyezkedésre kevés lehetőséget nyújt (Koltai 2018:11).
A közfoglalkoztatási programok eredményessége nem bizonyított, ezen felül
költségesek is az állam számára. Az évek során sok változáson mentek keresztül
a hatékonyság növelésére, ennek ellenére a mai napig fennállnak problémák a
közfoglalkoztatást illetően. A gyakorlatban azon múlik az eredményessége, hogy
mennyire képes elérni a leghátrányosabb helyzetűeket, hogy mennyire lesz ösztönző hatással a munkaerőpiacra való reintegrációra és ezeken felül, hogy megfelelő-e a szabályozási rendszere (Kálmán 2015: 57).
2.2. A közfoglalkoztatott nők helyzete
A közfoglalkoztatás fontos célja, hogy munkalehetőségeket teremtsen azoknak az embereknek, akik az elsődleges munkaerőpiacon hátrányban vannak, és
nem képesek elhelyezkedni. Mivel általában a nőkről is olyan társadalmi csoportként beszélünk, amely a munkaerőpiacon hátrányban van, így a közfoglalkoztatásnak számukra jelentős elhelyezkedési lehetőséget kellene nyújtania.
Egy hátrányos helyzetű településen azt a következtetést vonták le a felmérés
készítői, hogy a közfoglalkoztatás elsősorban a férfiak lehetősége, így a nők kisebb arányban vesznek részt benne. Ezen a településen arra is felfigyeltek, hogy
a férfiak nagyobb arányban vesznek részt a közfoglalkoztatási programban, mint
az elsődleges munkaerőpiacon. Ennek fő oka az lehet, hogy a településen kevés
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a munkalehetőség, ezért lehetőségként a közfoglalkoztatás marad (Czibere–Molnár 2016: 157).
Ennek ellenére az elmúlt években változások következtek be a közfoglalkoztatottak nemi összetételében. 2011-ben kevesebb nőt alkalmaztak közfoglalkoztatottként, míg 2017-re a közfoglalkoztatottak több mint 50%-a nő. Ennek fő
oka, hogy a férfiak egy része sikeresen elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon (Koltai 2018: 55).
Mindezekből az a következtetés vonható le, hogy habár a nők száma nőtt a
közfoglalkoztatásban, a reintegráció az elsődleges munkaerőpiacra még mindig a
férfiak lehetősége. Ezen felül a kieső férfi közfoglalkoztatottak feladatait a nők
végzik el, akár a nehéz fizikai munkát is.
3. Az empirikus kutatás eredményeinek bemutatása
A kutatást egy szlovák-magyar határ mentén fekvő zsákfaluban végeztem el.
Földrajzi helyzete miatt a falu a modernizáció hatására egyes funkcióit elvesztette. Az előző század munkahelyei megszűntek, a helyi iskolát bezárták.
Egy 2013-as felmérés szerint 365 fős a település, melyből 214 fő aktív korú
(Helyi esélyegyenlőségi terv, 2013).
A rendszerváltás előtt a falu szélén lévő bányában, a téeszben és a környező
településeken volt lehetőségük a munkavállalásra, mára azonban ezek az üzemek
megszűntek vagy gépesítették őket, így csökkent az igény a szakképzettséggel
nem rendelkező munkaerőre. A rossz tömegközlekedés miatt nem oldható meg
mindenki számára a mindennapi vagy heti ingázás a munkahelyre.
A szakképzetlenek számára munkahelyek híján egyedül a közfoglalkoztatásban van lehetőség. A településen a Járási Start Munkaprogram van hatályban,
melybe a mezőgazdasági program és a helyi sajátságokra épülő közfoglalkoztatás tartozik (Önkormányzati Portál, 2018).
A 365 fős faluban készült interjúim alapján szeretném feltárni az ottani közfoglalkoztatás működését, ezen belül is a közfoglalkoztatottként alkalmazott nők
helyzetét.
11 közfoglalkoztatásban részt vevő nővel készítettem félig strukturált interjút. 2018 januárjában 19 közfoglalkoztatottat alkalmaz az önkormányzat, 12 nőt
és 7 férfit.
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3.1. Az interjúalanyok
Név

Kor

Végzettség

Családi
állapot

Gyermekek
száma

1. interjúalany
2. interjúalany
3. interjúalany

44
55
41

szakközépiskola
általános iskola
7 osztály

11
3
2

4. interjúalany
5. interjúalany
6. interjúalany
7. interjúalany
8. interjúalany
9. interjúalany
10. interjúalany

30
51
50
54
30
25
44

szakközépiskola
általános iskola
szakközépiskola
szakmunkás
általános iskola
szakközépiskola
általános iskola

11. interjúalany

26

szakközépiskola

férjezett
férjezett
élettársi
kapcsolat
férjezett
férjezett
férjezett
férjezett
férjezett
férjezett
élettársi
kapcsolat
párkapcsolat

2
1
2
2
2
1
1
0

1. táblázat: Az interjúalanyok jellemzői
(Forrás: saját szerkesztés, 2018)
Az interjúalanyok többsége kétkeresős családban él, viszont kettőjüknek a
férje nyugdíjazott. Két férfi dolgozik a feleségével együtt a közmunkaprogramban. Emellett gyakori a Borsod Chemben vagy a Boschnál főleg szakképesítést
nem igénylő munkakörökben való elhelyezkedés a férfiak körében.
A kis falvakban élők munkalehetőség szempontjából két út közül választhatnak. Gyakoribb, hogy a közeli városban próbálnak szerencsét, de vannak, akik
az országot is elhagyják a szebb jövő reményében. Viszont sok akadályba ütközhetnek a fiatalok ezeken az utakon. Az alacsony iskolai végzettség vagy a
nyelvtudás hiánya elriaszthatja őket, így egyedüli lehetőségként marad a közfoglalkoztatás (Sánta 2016: 123).
3.2. A település bemutatása
A településen kevés intézmény működik. Se óvoda, se iskola nem üzemel, a
helyi alsó tagozatos iskolát pedig évtizedekkel ezelőtt bezárták. Egy bolt van,
amely naponta pár óráig tart nyitva igény szerint. A háziorvos heti egy alkalommal rendel a faluban. Posta, vasúti megálló nincs. A településen működő kisvállalkozások jellemzően családi vállalkozásként működnek, alkalmazottat nem
foglalkoztatnak.
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„Hogy semmi nincsen. Orvos is egy héten egyszer jön. Valamikor
nem gyön. A bolt is délután már bezár. Valamikor haza se érünk, és
már bezár délben. Megszoktam.” (5. interjúalany, 51 éves)
A településen az elsődleges munkaerőpiacon nincs lehetőség az elhelyezkedésre. A Helyi Esélyegyenlőségi Terv szerint 10%-os a munkanélküliségi ráta.
Az elsődleges munkaerőpiacról kiszorulók számára a helyi közfoglalkoztatási
program ad lehetőséget a település határain belüli munkavégzésre (Helyi Esélyegyenlőségi Program, 2013).
A közfoglalkoztatás településenként eltérő lehet, más-más mértékűek a gazdasági, foglalkoztatási és szociális célok. Ezért eltérő ingerek vannak hatással a
program működésére, és különböző eredményeket érnek el (Koltai 2018: 104).
A megkérdezett közfoglalkoztatott nők nagy része már születése óta a faluban él, páran pedig házasság révén kerültek oda. Mindenki pozitívumként emeli
ki a falu csendességét, nyugalmát és a természethez való közelségét.
Problémaként jelenik meg az emberi kapcsolatok elszegényedése, hiszen a
korábban összetartó közösség mára szinte teljesen megszűnt. A falu lakói is
egyre inkább látják, hogy a következő generáció itt nem tud magának kialakítani
életteret. Az ambiciózusabb fiatalok más településeken keresnek állást, ahol több
a lehetőség számukra. A családjuk nagy részben támogatja is az elköltözésüket,
ezzel viszont a faluból kiáramlik a tőke egy része (Juhász 2006: 575).
3.3. A vidéki lét hátrányai
Az interjúalanyok beszámolói révén megmutatkoznak egyes problémák, hiányosságok, amelyek a vidéki élettel állnak kapcsolatban. A többség szeret a faluban élni, ennek ellenére nagy hátránynak is tekintik a vidéki létüket. Sokan említik, hogy inkább megszokták, és már nem igazán szeretnének elköltözni, holott
sok nehézség és szolgáltatásbeli hiány fedezhető fel az ottani életben.
Nyugat-Európában a szegénység elsősorban a nagyvárosokban figyelhető
meg, míg Magyarországon ez a falvakra jellemzőbb. Ezek a települések több
szempontból is elmaradottnak számítanak. Az apró falvakban az intézmények és
a szolgáltatások száma elenyésző. Ezek a hiányok hátrányként jelennek meg a
helyi lakosok életében (Czibere–Molnár 2016: 168). A közfoglalkoztatott nőket
leginkább az elhelyezkedésben gátolja falusi lét.
„Nincs messze a város tőlünk, de rossz a közlekedés, tehát nagyon
kevés busz jár. Így akinek nincsen autója, vagy nem tudja máshogy
megoldani, annak elég rossz így eljárni. [...] Sokszor azt kérdezték,
hogy helyi lakos vagyok-e, ugye ezt mikor a városba bementem, és
beadtam az önéletrajzomat, akár bolti eladónak. Mindenhol az volt
az első kérdés, hogy helyi lakos vagyok-e.” (9. interjúalany, 25 éves)
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A vidéki életben a közlekedés is problémaforrás, hiszen nem mindenki engedheti meg magának, hogy autót vásároljon, így a tömegközlekedésre vannak
utalva. Tömegközlekedés tekintetében egyedül buszjáratok állnak a falu rendelkezésére. Többen ezen kívül is akadályba ütköztek a munkáltatónál. Mint kiderült a munkáltatók nagy része előnyben részesíti a helyi lakosokat, hiszen nekik
nem kell az utazási költségekhez hozzájárulni. Volt olyan interjúalanyom is, akit
már az állásinterjúra sem hívtak be emiatt.
„Én ebben úgy érzem, hogy a vidék azért el is van nyomva. Azt
mondják, hogy van hely, pedig akkor nem kell a vidéki, hogy ha
esetleg lenne is olyan. Volt tapasztalatunk a lányommal kapcsolatba, hogy ki se közvetítette a munkaügyi központ, mert azt mondta,
hogy vidéki. És mondtam már akkor is, hogy hagy döntsön már ő,
hogy az utazást állta volna vagy nem állta volna. Nem, így megmondták, hogy ki se közvetítették.” (6. interjúalany, 50 éves)
További problémát jelent, hogy a fiatalok nem találkoznak munkalehetőségekkel a vidéki terekben. Nincsenek olyan intézmények és szolgáltatások, amelyek mintát adhatnának a különböző foglalkozásokról, és amelyek támogatnák a
pályaorientációjukat. A fiatal lányok számára így a családalapítás és a gyermeknevelés marad a fő életcél (Czibere–Molnár 2016: 178).
3.4. Az interjúalanyok iskolai végzettsége, képesítése
Sánta eredményei szerint (2016: 123) a közfoglalkoztatottak több mint felének legfeljebb általános iskolai végzettsége van. Az aluliskolázottságát mindenki
hátrányként éli meg, és ezt tartják az elhelyezkedés legfőbb akadályának. Magyarországon a szakképzetlen személyek foglalkoztatása jóval elmarad az Európai Unió átlagához képest (Koltai 2013: 18).
A zsákfaluban a megkérdezett nők közül egyedül egy fő vett részt több tanfolyamon a közmunkaprogram által, így 3 OKJ-s bizonyítvánnyal gazdagodott. A
képzések közül kettőre az önkormányzat kötelezte. Megszerzett képesítéseit
azonban nem tudta kamatoztatni még a közmunkaprogramban sem, továbbra is
szakképzetlenként alkalmazták.
A fiatalok egyre inkább felismerik a tanulásban rejlő lehetőségeket. Viszont
ezekben a szakmákban is eltérések figyelhetők meg a nemek között. A férfiak
szívesen végeznek olyan tanulmányokat, mellyekkel el tudnak helyezkedni a
mezőgazdasági, ipari területeken. A nők ezzel szemben a kulturális és az egészségügyi szakirányokat részesítik előnyben. Ez azzal jár, hogy a férfiak könnyebben el tudnak helyezkedni vidéken, míg a nőknek jóval kevesebb lehetőségük
van (Juhász 2006: 587).
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3.5. A közfoglalkoztatottá válás
Az interjúalanyoknak egy kivétellel volt munkahelyük a közfoglalkoztatásba
való bekapcsolódás előtt. Korábban a környező településeken tudtak elhelyezkedni, a legtöbben Kazincbarcikán. Több esetben gyermekvállalás vagy egészségügyi problémák miatt szűnt meg az egyének előző állása. Majd évekkel később már nem vették őket vissza ugyanoda. Ezután sokan csatlakoztak a közmunkaprogramhoz.
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűnek nevezhető többek között
az idősebb korosztály, a pályakezdő, a gyes-ről visszatérő nő és a megváltozott
munkaképességű személy. Mai napig a településen sok ember számára a közfoglalkoztatás az egyetlen mód, hogy fizető állása legyen (Czibere–Molnár 2016:
175). A nők munkaerő-piaci esélyeit jelentősen befolyásolja a gyermeknevelés.
A gyermekek nehezítik az elhelyezkedésüket vagy az esetleges továbbtanulásukat is, különösen igaz ez a kisgyermeket nevelő nőkre (Frey 2001: 13).
Interjúalanyaim számára kiemelten fontos feladat a gyermekekről való gondoskodás. A helybeli munka megkönnyíti a gyermekfelügyeletet. Több időt tudnak a gyermekeikre szánni, korábban végeznek, mint más munkahelyeken. Nincsenek olyan szigorú szabályok, így ha szükséges, hamarabb hazamennek, vagy
kihagynak egy-két napot. Az általam megkérdezett nők számára a tanulás és a
karrierépítés másodlagos, fontosabbnak tartják a családi feladataik elvégzését, a
háztartás vezetését, a családtagok ellátását.
„Egyrészt ugye, mert nem volt más lehetőség, mert ugye, ahogy
mondtam is az előbb. Akárhova beírom a két gyereket, már nem kell
az ember. Meg itt azért csak másabb, mert reggel csak tudom hozni
a gyerekemet. Délután csak van rá időm, hogy tanuljak vele. Úgyhogy ezért. Hát valamikor nagyon régen én már voltam egyszer 3
hónapot közmunkás. Aztán úgy döntöttünk, hogy ez csak helybe van.
Meg ugye csak a gyerekeket nézzük.” (4. interjúalany, 30 éves)
A munkanélküliek között magas arányban vannak azok, akik alacsony képzettségük, koruk vagy távoli lakóhelyük miatt nem tudnak elhelyezkedni a versenyszférában (Csoba 2006: 50).
Interjúalanyaim az alacsony iskolai végzettség és a területi elszigeteltség mellett az életkort is jelentős munkaerő-piaci részvételt hátráltató tényezőként említik. Köztük a legfiatalabb 25, a legidősebb 55 éves. Mindkét korosztály nehézségekbe ütközik munkakeresés közben.
„Hát sajnos nagyon más lehetőség nem volt. Több helyre is beadtam az önéletrajzomat, de aztán annyi se volt, hogy visszaírjanak.
Egyetlen a Borsod Chem volt, hogy egy adatbázisba bekerültem, de
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most nem keresnek ilyen végzettséggel embert, úgyhogy végül is
mondhatom azt, hogy ez maradt.” (11. interjúalany, 26 éves)
A fiataloknál probléma volt a tapasztalathiány. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 24 év alatti közfoglalkoztatottak aránya magasabb volt a többi megyéhez képest, több mint 40%. Ennek oka az, hogy a fiatalok számára nincs munkalehetőség, a gondokat a közfoglalkoztatással próbálják enyhíteni, bár a közmunkaprogram inkább az 50 év felettieknek ad munkalehetőséget (Csoba 2006: 49).
3.6. Munkakörükbe tartozó feladataik
Feladataikat illetően az interjúalanyok két csoportra oszthatók. A 11 nő közül
5-en a Községházán dolgoznak, míg 6-an kinti munkákat végeznek. A helyiek a
Községházán belül munkavégzőket „fent”, míg a kültéri munkákat végzőket
„lent” dolgozókként azonosítják.
„Hét órakor kezdődik a munkaidőm, és fél négyig tart. Minden reggel hét órakor megkapjuk az eligazítást, hogy ki milyen munkára
kell, hogy menjen, mit végezzen napi szinten. És megkapjuk hozzá a
szerszámokat, az eligazítást. És kezdünk neki dolgozni. Hát a közmunkán itten utcát sepreni, szemetet szedni. Hát ilyen kültéri, külsős munkák, a falunak a szépítését végezzük. És fafaragással foglalkozik az önkormányzat, amiből úgy néz ki, hogy lesz hosszabb távú
közmunka. Ezeket a tálakat az önkormányzat árúsítsa. Van rá kereslet. A füvet összeszedni, a fűkaszálás. Annak eltakarítása. Rendezettek legyenek, ugye az utcák, az egész falu. Virágosítunk, virágokat ültetünk, kapálunk.” (2. interjúalany, 55 éves)
A „lent” dolgozók feladata a falu rendben tartása és szépítése. Elsősorban az
évszaknak megfelelő munkák elvégzése tartozik a munkakörükbe, mint a gereblyézés, fűnyírás, virágültetés. Feladataik közé sorolható a sepregetés, szemétszedés és az árkok kitisztítása. Ezeken kívül állandóan, főleg a téli időszakban, amikor a kinti munkák ritkulnak, fafaragással foglalkoznak.
Ez a tevékenység az értékteremtő közfoglalkoztatási programba sorolható,
melynek célja, hogy a helyi hagyományoknak és a természeti adottságainak
megfelelően a közösségi szükségleteket kielégítse (Közfoglalkoztatás Magyarországon 2014–2016). Az értékteremtő munkálatok több feladatot biztosítanak, így
több munkanélkülit tudnak alkalmazni közmunkásként. 2012 óta az értékteremtő
munka folyamatos munkavégzést biztosíthat a közfoglalkoztatottak számára, így
egyre elterjedtebb a 8 órás foglalkoztatás (Váradi 2016: 34).
Az interjúalanyaim közül többen szívesen faragnak, sőt valaki szabadidejében is gyakorolja a fafaragást. A megtermelt árukat általában a környező településeken tudják árusítani.
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A piacra való belépést nagyban nehezíti, hogy nem tudnak gazdaságot létrehozni, hogy nem képesek folyamatos áruellátást biztosítani. Ezen kívül a település termékeit általában magasabb áron árulják, így kevesebb a vásárló is (Váradi
2016: 41).
„Volt utcai munka, volt fafaragó munka, de leginkább én helyileg,
így a Községházán tevékenykedem. Itt nagyon sok rendezvény szokott lenni, tehát ahhoz képest, hogy mi egy kis falu vagyunk, tehát
szokták mondani, hogy Barcikán nincs ilyen élet a kultúrházba,
mint nálunk. Én lettem idézőjelben a főszakács, a sütisütő. Tehát az
idősek estje, a gyereknap, a fafaragótábor, ha bármi rendezvény
van, amire valamit készítünk, az egyik fele az én vagyok mindennek.” (7. interjúalany, 54 éves)
A „fent” dolgozók elsősorban a különböző rendezvényekért felelősek. Bármilyen programot tervez a vezetőség, azt ők csinálják meg szinte teljesen egyedül.
A kulturális közfoglalkoztatott munkakört betöltő személy foglalkozik a gyerekekkel, vagyis ő felelős az előadások megtervezéséért, mint az anyák napi, a karácsonyi vagy a március 15-ei műsor. A községházán található könyvtárat is egy
közfoglalkoztatott nő vezeti.
3.7. Hierarchia
A kis falvakban, ahol az emberek ismerik egymást, megfigyelhető jelenség a
különböző hatalmi viszonyok alapján való munkavégzés. A közfoglalkoztatás
helyzete nagyban függ a polgármester hozzáállásától, mivel ő szabályozza a közmunkában való részvételt és a munkálatok beosztásait (Váradi 2016: 44).
Váradi tanulmánya szerint (2016) több helyen ki vannak szolgáltatva a közfoglalkoztatottak a felettesüknek. Ez a megfigyelés ugyanúgy jellemző itt is.
Ezáltal a közmunkán belül is hierarchiát teremt a rendszer.
Az figyelhető meg, hogy a magasabb presztízsű munkákat az arra „érdemesek” között osztják szét (Vida–Vidra 2015: 79). A közfoglalkoztatás kevésbé ismert formája, az intézményi közmunka jelen van a településen is. Ezeket a pozíciókat eleve azoknak tartják fent, akikről azt gondolják, megbízhatóbbak, szorgalmasabbak. Ezeket a személyeket ráadásul céljuk is a programban tartani, hiszen számukra tökéletes munkaerőt jelentenek. A vezetőség elsősorban a jó ismerősöknek, rokonoknak adja a kényelmesebb munkát, és ezt rossz szemmel nézik azok, akiknek a nehéz fizikai munka jut.
„Hát amúgy le vagyunk itt nézve. Hogy mondjam most? Mik itt
dolgozunk. Ha jön egy új valaki, azt berakják fentre. Azt nem teszik
ide az utcára füvet nyírni, se kapálni, se az erdőre, sehova. Nekünk
itt esély nincs.” (10. interjúalany, 44 éves)
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Azt is említik, hogy a falusiak is másként tekintenek a Községházán dolgozó
közfoglalkoztatottakra, mivel nem nézik le őket, jobban értékelik a munkájukat.
Ennek valószínűleg az van a hátterében, hogy a lakosok nem sejtik, hogy ők is
közfoglalkoztatottként dolgoznak. Ráadásul a közfoglalkoztatottak között is jelen van a feszültség, mivel a Községházán dolgozók sok esetben szintén lekezelően bánnak a kétkezi munkát végzőkkel.
A nemi és az etnikai hovatartozás nagyban befolyásolja a munkaerőpiacon
való elhelyezkedést. Ez ugyanígy jellemző a közfoglalkoztatásra is, vagyis a cigányokat és a nőket is hátrányok érhetik (Czibere–Molnár 2016: 178).
A „lent” dolgozók közül mindenki a roma kisebbséghez tartozik. Úgy érzik,
emiatt is különbséget tesz közöttük a vezetőség, hiszen azt gondolják, hogy ez is
hatással van a beosztásokra.
Az esélyegyenlőségi tervben az áll, hogy nem volt olyan eset, amikor etnikai
hovatartozás miatt valakit hátrányos megkülönböztetés ért volna (Helyi esélyegyenlőségi terv, 2013). Ennek az lehet az egyszerű oka, hogy a népszámláláson
senki sem vallotta magát romának, így nincs számadat a közfoglalkoztatottak etnikai hovatartozásáról. Az önkormányzat által irányított programokban burkoltan
vagy nyíltan mindig felbukkantak a megkülönböztetés formái. Ilyen például a roma vagy nem roma emberek diszkriminációja. A közmunkaprogramok révén ezek
súlya csak erősödött az elmúlt években, mivel egyre kiterjedtebbé vált, így egyre
több embert érintettek az ezzel kapcsolatos döntések (Vida–Vidra 2015: 84).
3.8. Hogyan vélekednek a nők elvégzendő feladataikról?
Azok a nők, akik a Községházán dolgoznak a könyvtárban, horgolnak és rendezvényeket szerveznek, nem tartják nehéz munkának a közfoglalkoztatásnak
ezt a részét. Ez a csoport kifejezetten nőkre szabott feladatnak tartja a rájuk osztott munkálatokat. Ezzel szemben a fizikai munkát végző közfoglalkoztatott
nőknek sok problémájuk adóik a munkakörben leírtakkal. Felháborodást keltett
több alkalommal, hogy nehéz fizikai munkát is kell végezniük.
„Hát nőként azt mondom, hogy attól függ, hogy mikor mit dolgozunk. Mert van ennek egy könnyebb oldala is, de van nehéz oldala
is. Nehezebb munka. Nem, hogy nehezebb, hanem nehéz. Mert például ez a fafaragás is. Hát ez nem női munka. Ez kimondottan férfi.
Ezt nehéz ütni, a kalapáccsal a vésőt egész nap, hogy abból valami
formát kihozzunk. Egy kocka fából. Bizony fizikálisan az nagyon nehéz. Meg betonozni is betonozunk. Tehát az sem női munka. A közmunkán ugye járdaszegélyeket, oszlopokat, kerítésoszlopokat csinálunk. Az nem egy női munka szerintem.” (2. interjúalany, 55 éves)
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Azok a közfoglalkoztatott nők, akiknek a kinti munkálatokat kell elvégezniük, megosztó válaszokat adnak. Ebben a munkakörben vannak könnyen elvégezhető feladatok, mint a sepregetés, a virágültetés és a takarítás. Ezekkel nincs is
különösebb gondjuk. Viszont több esetben nehéz fizikai munkákat is nőkkel végeztetnek el, mivel több nőt alkalmaznak a zsákfaluban.
3.9. A közfoglalkoztatásból való kilépési lehetőségek
A közfoglalkoztatottak nagy része nem felel meg a munkaerőpiac igényeinek,
ezért az elhelyezkedésre való reményeik szertefoszlanak. Ebből adódóan elsősorban a másodlagos munkaerőpiaci lehetőségekbe próbálnak kapaszkodni (Csoba 2006:48). Kutatásokkal bizonyítható, hogy a közfoglalkoztatás nem látja el
elsődleges feladatát, mi szerint a munkakeresőket reintegrálnia kellene a munkaerőpiacra (Váradi 2010: 99).
Koltai interjúi alapján (2018) felszínre került, hogy a megkérdezettek szerint
a közfoglalkoztatási programok szerteágazása miatt háttérbe szorul a reintegrációs cél, így a közfoglalkoztatottaknak egyre kevesebb esélye nyílik az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésre.
A megkérdezett közfoglalkoztatott nők közül eddig pusztán egyikőjük vett
részt képzésen. Neki 3 OKJ-s bizonyítványa lett a tanfolyamok során, viszont
ennek ellenére nem sikerült elhelyezkednie.
Sok esetben olyan tanúsítványt kapnak a tanfolyamon résztvevők, melyet
nem igazán tudnak felhasználni más munkahelyekre való jelentkezéskor. Innentől kezdve egyedül a közfoglalkoztatáson belüli feladatokat látják el szakszerűen
(Váradi 2016: 50).
„Csak az iskola. Csak az iskola, hogyha tovább megyek tanulni
esetleg. És akkor kapok esélyt. Más nincs. Hát ez úgy alakult most,
hogy kapunk esélyt, hogy tanuljunk. Már most így ezt felvesszük.”
(3. interjúalany, 41éves)
„Gondoltam, hogy már 51 éves fejjel hova. Most kötelező. Azt
mondták, hogy aki nem megy tanfolyamra, azt nem veszik vissza föl
közmunkára. Ezt meg kell most csinálni. Más nincs, úgyhogy muszáj elégedettnek lenni vele. Sehova sem veszik fel mostan már az
embert, úgyhogy muszáj.” (5. interjúalany, 51 éves)
Jelenleg az „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” projekten belül valósul meg a képzés. A legtöbb tanfolyam államilag elismert szakképesítést nyújt. A tanulási időszak alatt közfoglalkoztatási bért kapnak a résztvevők. Majd az elméleti rész megtanulása után, tényleges munkahelyeken végzik el a gyakorlati oktatást.
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Minden olyan közfoglalkoztatottnak kötelessége képzésen részt venni, akinek
nincs szakmai végzettsége. Így a kérdezett nők egy része jelentkezett konyhai kisegítői képzésre. Többen reménykednek benne, hiszen egy szakmával hátha sikeres lenne az elhelyezkedésük. Viszont fennáll a kérdés, hogy valóban el tudnak-e helyezkedni a szakmával, amelyben képesítést szereznek.
„Tehát elvégezték a képzést, de itt is volt, aki volt képzésen, elvégezte,
és ugyanígy itt van. Tehát én ezt nem értem, hogy miért vannak
ezek... Tehát hogy miért van ez? Mert valamikor volt az, hogy csak
olyan képzésre lehet menni, vagy csak olyanra megyünk, nem akarok
butaságot mondani, hogy amibe utána el tudunk helyezkedni. De
most könyörgöm, csak mondok valamit, mert most is megvan a papír,
hogy lehet menni képzésre. Most kiképeznek 500 konyhai kisegítőt itt
a térségbe. Mert Barcika, Bánhorváti, Sajószentpéter. Hol fognak
500 konyhai kisegítőt alkalmazni? Lehet, hogy 10 el tud helyezkedni,
de a többi 490 ugyanúgy közmunkás lesz.” (7. interjúalany, 54 éves)
A képzésekre jellemző, hogy rövid ciklusúak, és a mostani jellegüket tekintve
kevés esélyt nyújtanak a valódi kilépési lehetőségre. Újításként érdemes lenne
hosszabb távú oktatást biztosítani, ahol sajátos szaktudásra és munkaerőpiaci kompetenciára tehetnének szert. Fontos szempont lehet a helybeni oktatás, hiszen az
ingázás miatt nem szívesen vállalják a közfoglalkoztatottak. Gondot jelenthetnek a
tanulási nehézségek, melyekről könnyen elfelejtkeznek a szervezők. Vannak, akik
időpazarlásnak tartják ezeket a képzéseket, hiszen nem tesznek szert piacképes
szaktudásra. Emellett sok esetben a képzés nem alkalmazkodik a települések
igényeihez, így a helybeni elhelyezkedést nem teszik lehetővé (Koltai 2018: 69).
A megkérdezettek közül mindenki több éve dolgozik közfoglalkoztatottként.
A 40 felettiek a korukat nagy hátrányként élik meg a munka világában, a többségük kilátástalannak látja a jövőjét. Úgy gondolják, hogy ezt a munkát fogják végezni nyugdíjas korukig, és nem is akarnak már változtatni. A közfoglalkoztatás
egyik funkciója az is, hogy a nyugdíjra jogosulttá válnak az érintettek. Ettől
eltekintve a közfoglalkoztatásnak átmeneti jellegűnek kellene lennie.
„Nyugdíj innen lesz. Innen megyek nyugdíjba. Hát, ha lesz egyáltalán közmunka. Hát 55 éves vagyok. Olyan nagyon nem kapkodnak
az 55 éves emberek után. Meg különösen így, hogy az egészségi állapotom nem a legkiválóbb.” (2. interjúalany, 55 éves)
A 40 feletti közfoglalkoztatott nők többsége úgy véli, hogy már nem lesz lehetősége belépni az elsődleges munkaerőpiacra. Szeretnének más munkahelyet
találni, de a többszöri hiábavaló próbálkozás után feladják. Ennek fő oka az lehet, hogy a munkáltatók elsősorban a fiatalokat foglalkoztatják, hiszen ők fogékonyabbak, rugalmasabbak és energikusabbak. Ezzel szemben a pályakezdők elhelyezkedését megnehezíti a munkalehetőségek kis száma és a tapasztalathiány.
118

A szakképzettség hiánya is hátrány a munka világában. Az interjúalanyaimnak általában alacsony iskolai végzettségük van, vagy nincs piacképes szakképesítésük. Sokuknak ez a munka az utolsó lehetőségük. A tanfolyamoktól tartanak,
hiszen sok év kimaradás után a tanulás nehézségeket okozhat. A közfoglalkoztatásból való kilépésre egyedül annak van esélye, aki mindig keresi ennek lehetőségét, a közfoglalkoztatottságot csak átmeneti munkaviszonynak tartja. Ettől eltekintve sokaknak azért sem sikerül reintegrálódniuk az elsődleges munkaerőpiacra, mert a közfoglalkoztatásnak nincsenek olyan eszközei, amelyek segítséget
nyújtanának a későbbi elhelyezkedésben (Váradi 2016: 51).
A kilépést több összetevő is befolyásolja. Legegyszerűbben azok tudnak elhelyezkedni, akiknek van piacképes szakképesítésük, 50 év alattiak és folyamatosan keresték a kilépési lehetőséget. Emellett azoknak nagyobb esélyük van az
állástalálásra, akik fiatalabbak, férfiak, és piacképes végzettségük van. Ezeken
kívül meghatározó a korábbi munkatapasztalat, motiváció és a munkához szükséges kompetencia (Koltai 2018: 33).
Több kutatás is bizonyította már, hogy a közmunka nem javítja a munkanélküliek esélyeit a munkavállalásra. Így kevés embernek van esélye kiszabadulnia a
munkanélküliségből, a segélyezésből, és a közfoglalkoztatásból (Váradi 2016: 52).
Sok településen jellemző az úgynevezett „beragadás” a közfoglalkoztatásba.
Ennek mértéke függ a település gazdasági, földrajzi helyzetétől, illetve a munkaerő szerkezetétől. Legjellemezőbb ok az egyén személyes tulajdonsága és élethelyzete. Élethelyzetből adódó okokként felsorolhatjuk a gyermeküket egyedül nevelő
nőket, idős munkavállalókat, megváltozott munkaképességűeket. A képzetlenség
és a munkaszocializáció hiánya a személyes tulajdonságok között szerepel. Ezek a
személyek többre tarják a kényelmet és a rugalmasságot helyben, kevesebb keresettel, semmint az lehetséges ingázást, 8 órányi szigorúbb munkavégzést (Koltai
2018: 87). „Minél kisebb, szegényebb, kedvezőtlenebb közlekedési helyzetű a település, annál nagyobb immobilitás jellemzi a lakóit” (Koltai 2018: 65). Ráadásul
minél tovább alkalmaznak valakit közfoglalkoztatottként, annál inkább csökken a
későbbi elhelyezkedésre való esélye (Koltai 2018: 60).
3.10. A közfoglalkoztatottak társadalmi megítélése
A közfoglalkoztatottak úgy gondolják, hogy a társadalom egésze nagyon lenézi őket. Emellett az emberek nagyobb része fölöslegesnek is tartja a közfoglalkoztatást, hiszen csak „sok pénzt elvisz”. Egyes vélemények szerint a közmunkabért nem szabad megemelni, hiszen jelenleg sem dolgoznak meg a pénzért.
Ezen kívül az érintettek nem gondolnák, hogy a közmunka segítené őket az elhelyezkedésben, sőt ez csak elkényelmesíti őket (Vida–Vidra 2015: 85).
„Hát. Nem igazán vesznek minket ugyanúgy egyenlő embereknek,
akik közmunkán vannak. Ezt észre lehet venni. Volt már olyan, hogy
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mikor bementünk a boltba, és akkor ugye tettek olyan megjegyzést,
hogy na már, megvolt a közmunkás fizetés. Mert itt vannak a közmunkások.” (4. interjúalany, 30 éves)
„Nem egyszer láttam és olvastam arról, hogy fel voltak rakva közmunkások és épp pihentek. Most ezt akármikor elkaphatja egy fotós.
Nem munka közben fogja lefényképezni. És rögtön aláírva olyan
dolgok, hogy mert egész nap ezt csinálják, ingyen felveszik a pénzt
ugye. Meg ezek a lenéző. Az ő zsebükből veszik ki a pénzüket. Ilyen
hasonló dolgokat, szóval ilyen megjegyzéseket tesznek. Szóval én
erre is mondom azt, hogy nagyon lenézik, és ezt nem csak itt a
faluban, hanem mindenhol.” (8. interjúalany, 30 éves)
Ez a két interjúrészlet tele van érzelmekkel. Véleményem szerint rengeteg sérelem és megvetés érte az interjúalanyaimat a munkájuk miatt. A legszomorúbb,
hogy leginkább a saját falujukban nézik őket semmibe, a falubeliek előítéletesek.
3.11. „Mit gondol, miért van szükség a közmunkára?”
A közfoglalkoztatás céljai közé tartozik a szegénység csökkentése, a munkára
való szocializáció és a visszaintegrálódás az elsődleges munkaerőpiacra (Koltai
2014: 100).
A címben lévő kérdésre sokan azt válaszolják, hogy nekik van szükségük a
közfoglalkoztatásra. Az alacsony iskolai végzettség, az etnikai hovatartozás, a
tapasztalathiány és a nemük nagy hátrányt jelent az elhelyezkedésben. Nincsenek megelégedve a közfoglalkoztatással, viszont úgy gondolják, hogy rosszabb
is lehetne. A munkanélküliség ideiglenes orvoslására megfelelő, egyedül a kilépési lehetőségeket kellene biztosítani számukra.
„Mondhatjuk, ahogy szoktuk mondani ezt párttól, nemtől függetlenül, hogy ezt is munkahelynek hívják. Ez egy megoldás, hogy eltakarni azt, hogy ne legyen annyi munkanélküli, énszerintem. Jó szép
ez, szép. De mint itt is szoktuk beszélni, ahogy a polgármester úr is
mondja, hogy ő fele ennyi emberrel is karban tudná tartani a falut,
és akkor azok dolgoznának. De ugye, mert mindenkinek kell biztosítani, meg ha lehetőség van rá az államtól, akkor miért ne használja
ki, hogy mindenkinek legyen úgymond munkája. Valamennyire
szükség van, de én csak ismételni tudom magam. Valamilyen lehetőséget kellene biztosítania az államnak, hogy ezt minimálisra csökkentse.” (7. interjúalany, 54 éves)
Ezzel a szemlélettel ellentétben, néhányan kifejtik, hogy ugyanúgy a községnek is szüksége van a közfoglalkoztatottak munkájára. Hiszen ha nem lenne a
közfoglalkoztatás, akkor a falunak kellene felvennie szakembereket, akik elvég120

zik a javítási, szépítési munkálatokat. Ennek ellenére az emberek mégsem becsülik meg a munkájukat, hanem lenézik őket.
„Hát az az igazság, hogy itt nem csak nekünk van szükségünk a
munkára. Ez nem csak arról szól, hogy minekünk szükségünk van.
Hanem szerintem a falunak is szüksége van ránk. Mert ha mi nem
vagyunk, akkor ki tartja rendbe? Csak közülök ezt senki sem fogja
fel. Egy nyáron, ha jobban megnézzük, mennyiszer, legalább tízszer
le van vágva a fű. Most ha azt nem vágja az ember, ha nem csináljuk mi, akkor ki fogja csinálni? A szemetelés szinte két-háromnaponta van. A 26-oson áll a szemét, és mindig zsákostól hordjuk, kéthárom zsákkal. Ha ezt mi nem csináljuk, akkor ki csinálja? És akkor, hogyha nem lennénk csak két-három hónapra, akkor észrevennék az emberek vajon, hogy csak értek valamit a közmunkások?
Lehet, hogy észrevennék, de nem vallanák be. Nem mondanák azt,
hogy tényleg szükség volt.” (8. interjúalany, 30 éves)
4. Összegzés
Az itt ismertetett kutatás alapján megállapítható, hogy a közfoglalkoztatás a
vizsgált településen jellemzően nem éri el legfőbb célját, azaz hogy a közfoglalkoztatottak visszailleszkedjenek az elsődleges munkaerőpiacra. Ennek lehetséges okai között szerepel, hogy azok, akik részt vesznek a közfoglalkoztatásban, a
munkaerőpiacnak már eleve kevésbé keresett szereplői az alulképzettségük vagy
a munkalehetőség megközelíthetőségének földrajzi akadálya miatt.
Hátrányos helyzetben vannak azok, akiknek nincs magasabb iskolai végzettségük, mivel a mai világban alapvető elvárás a szakképzettség. Ennek pótlásaként tanfolyamokat indítanak azok számára, akik nem rendelkeznek szakmával.
A tapasztalatok szerint a képzések nem nyújtanak valós megoldást, így is nagyon kevesen tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Véleményem szerint a tanfolyamok nem az igényekre épülnek, emiatt nem is működnek
hatékonyan. A képzések indításakor figyelembe kellene venni a betöltendő munkahelyek számát és ahhoz illeszkedve alakítani ki az osztályok létszámát.
Mint más munkahelyen, a közfoglalkoztatáson belül is megjelennek jobb és
kevésbé előnyös pozíciók, hierarchiát alakítva ki. A feladatok tekintetében nagy
különbségek vannak közöttük. Úgy gondolom, hogy ennek a problémának a kiküszöbölésére érdekérvényesítő lehetőséget kellene biztosítani. A közfoglalkoztatottak számára létre kellene hozni egy érdekképviseletet, amelyhez problémák
esetén fordulhatnának. Az interjúalanyok nagy problémaként nevezték meg az
emberek hozzáállását. Sokan nincsenek tisztában a közfoglalkoztatás céljaival és
formáival. Egy külső képet látnak, amely szerint a közfoglalkoztatottak lusták,
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és nem is igazán akarnak ezen a helyzeten változtatni. Ez a vélemény befolyásolja a munkáltató hozzáállását. Abban az esetben, ha elismert munkaként lenne
számon tartva a közfoglalkoztatás, könnyebb lenne az elhelyezkedés.
Összességében a közfoglalkoztatás keretében törekszenek sok kilépési lehetőséget nyújtani, de ezek többsége csak látszat, nincs valódi funkciójuk. A közfoglalkoztatás megreformálására lenne szüksége az országnak, hiszen sok potenciális munkaerőt nem használ ki a társadalom.
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Kukucska Zsuzsa

Partnerszelekciós habitusok
a vidéki egyetemisták körében
1. Bevezetés
A tanulmány középpontjában az egyetemisták partnerszelekcióját befolyásoló
tényezők vizsgálata áll, különböző képzési szintek szerint. Központi faktorként tehát az iskolai végzettség jelenik meg. A téma aktualitásaként feltehető a kérdés,
hogy a még tanuló, de már felnőtt korú személyek életében milyen tényezők befolyásolják a párválasztást a mai tudás-, élmény- és kockázattársadalomban?
Először a párkapcsolat-formálódás elméletei olvashatóak, melyek között az
iskolai végzettségen túl további tényezők kerülnek bemutatásra. Ilyen az életkor,
a lakóhelyi környezet, a földrajzi távolság hatása, az anyagi háttér és a munkaerő-piaci pozíció. A dimenziók közötti kapcsolatot az iskolai végzettségek megszerzésére fordított idő adja. Mindemellett befolyásoló faktort képeznek a modernizáció hatásai, az online térben való megjelenés lehetőségei. Ezt követően a
tudástársadalom hatását mutatom be az iskolai dimenziót megjelenítve. Harmadik fő témakörként pedig a partnerszelekciós habitusok kutatására alkalmas
módszer olvasható, melynek célcsoportjaként a Debreceni Egyetemen tanuló
18–28 éves, jelenleg alap-, mester-, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók jelennek meg. Körükben fókuszcsoportos, illetve 25 fős, személyes interjús
kutatás történt. Az elemzéshez kapcsolódó konklúziókat a negyedik fejezet tartalmazza.
Összességében kutatási kérdésként fogalmazható meg, hogy a magas iskolai
végzettségű egyén életkori, lakóhelyi, egzisztenciális és iskolai végzettségbeli
dimenziókat vesz-e figyelembe a partnerszelekciója során, akár a modern technika alkalmazásán keresztül is.
2. A párkapcsolat-formálódás elméletei
A párválasztás koronként és társadalmanként változó, ugyanakkor a család
mint befolyásoló faktor minden esetben megjelenik. A gyermekkorban a szülőknél látott viselkedési formák meghatározóak lehetnek. A szülők hatása a kutatás
szempontjából elsődleges, illetve másodlagos dimenzióban értelmezhető. Elsődleges, ha a befolyás közvetlen a gyermek párválasztására, tehát a szülők által sugallt értékrendek, ideáltípusok a mérvadóak. Másodlagos pedig abban az esetben, ha a szülői minta, a családi háttér lenyomata alakítja a fiatalok partnerszelekcióját és családmodelljét.
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Ahhoz, hogy a házasulandó – vagy a párkapcsolatba lépő – személyek találkozzanak, Kalmijn nyomán háromféle lokális házassági piac lehet szükséges. Azokat a körülhatárolt és funkcionális helyszíneket veszi figyelembe, ahol az egyének
mindennapi életüket töltik. Ezáltal egyrészt megjelenik a lakókörnyezet, másrészt
az iskola, harmadrészt pedig a munkahely (Kalmijn 1998: 403; Czibere–Molnár
2016: 180). Ezek a dimenziók a kutatás során is kiemelt területek voltak.
3. Párkapcsolati homogámia és/vagy heterogámia
A partnerszelekciót mint az emberi párválasztás legkomplexebb jelenségét,
számos tényező határozhatja meg. Bukodi Erzsébet megállapítása szerint, ha a
házastársak kiválasztása véletlenszerű lenne, megszűnnének az osztályok és rétegek közötti távolságok (Bukodi 2002: 8–9; 2004: 28–34). Viszont a szelekciót
befolyásoló tényezők nem csupán a házasság esetében, hanem már a partnerkapcsolatok során is felmerülnek. Ilyen lehet az életkor, a lakóhely, valamint a gazdasági háttér, s a modern hatásokra adott reakciók. E tényezők mentén reflektálok fő kutatási területemre, az iskolai végzettségre. Fontos kiemelni, hogy számos más jellemző is befolyásoló lehet. A dolgozatban bemutatott tényezők kiválasztása a szakirodalomban domináns leírások szerint történt.
3.1. Az életkor mint partnerszelekciót befolyásoló faktor
Az életkor esetében beszélhetünk egyrészt a partnerrel fennálló életkorbeli különbségről, másrészt az egyénre jellemző, életkorhoz köthető jelenségekről. Ez az
önállósodás terén is megmutatkozhat. Mindként nem esetében nő a szülői háznál
töltött és a képzésre fordított idő. Ezzel párhuzamosan pedig a munkavállalás késleltetése, vagyis az utóserdülőkor, a posztadoleszcencia jelenségének terjedése figyelhető meg (Murinkó 2013: 25). Jeffrey Jensen Arnett a 18–25 év közötti életkori szakasz leírására alkotta meg az „emergingadulthood” kifejezést, amely
kezdődő felnőttkort jelöl (Molnár 2013: 227). A jelenség következtében 2011-ben
a 20–24 éves korosztály 71%-a, a 25–29 éveseknek pedig 43%-a él a szülői háznál
(Monostori–Murinkó 2015: 153). Mindemellett folyamatosan növekszik azoknak
a személyeknek a száma, akik csak a 20-as éveik második felében létesítenek tartós partnerkapcsolatot (Spéder–Kapitány 2007: 31; Murinkó 2013: 39; Murinkó–
Rohr 2018: 9). Az egyén életkorának növekedésével pedig nem csupán családja,
hanem baráti társasága is megjelenhet ízlésvilágát, ideáltípusát alakító csoportként.
A párkapcsolatban élő felek életkori eltérése szerint megállapítható, hogy az
esetek döntő többségében a férfiak az idősebbek (Szilágyi 1978: 75–90; Buda–
Szilágyi 1988: 95–97; Dienes 2014: 85). Mindez összefüggést mutathat a magánéleti eseményekkel, hiszen a férfiak később érnek, később önállósodnak
(Monostori–Murinkó 2018: 180).
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3.2. A lakóhelyi környezet és a földrajzi távolság hatása
A lakóhely s a hozzá köthető származási háttér esetében megjelenik az egyén
értékorientációja, kulturális tőkéje, egzisztenciája, valamint az a közeg, amelyből ha nem kerül ki, párt választ (Bukodi 2004: 31–40). Ezáltal az ismerkedési
helyszínekre is hatással lehet. Utasi Ágnes (2001: 120) leírása alapján a társas
kapcsolatok nehezebben alakulnak ki, és felületesebbek a nagyobb városokban.
Feltehető a kérdés, hogy ezen állítás a jelenlegi párkapcsolatok kialakulására is
érvényes lehet-e?
A földrajzi közelségen alapuló partnerszelekció szempontjából az egymáshoz
közelebb lakó egyéneknek nagyobb esélyük van a személyes kapcsolatok gyakoribb kialakítására. Továbbá társadalmi helyzetüket és műveltségüket figyelembe
véve is hasonlóbbak (Cseh–Szombathy 1979: 210–212; Forgács 1985: 253;
Wallace 2006: 178). Az érintkezések gyakoriságát tekintve már a kapcsolatok
kezdeti fázisában is fontos az együtt töltött idő, melyet a földrajzi távolság befolyásol. Mindemellett az idő- és költségráfordítás szintén meghatározó lehet
(Cseh–Szombathy 1979: 210–212). Az egymástól távolabb élő párok számára
többlet költséget és hosszabb időráfordítást jelent a távolság leküzdése. Ugyanakkor, ha a szabadidő eltöltésére, a szórakozási lehetőségekre helyezzük a hangsúlyt, a partnerkapcsolatok kialakításának lehetősége döntően nagyobb lehet a
városi környezetben.
3.3. Az anyagi háttér mint párkapcsolatot alakító tényező
Az anyagi dimenzió mentén feltérképezhető az egyén életvitele, illetve a társadalomban elfoglalt helye. A nők, iskolai végzettségük növekedésének köszönhetően a munkaerőpiacon is magasabb státuszt tudnak betölteni, ami magasabb
bérezést is von maga után. Így mint potenciális partnerek jelennek meg (Bukodi
2004: 18). Tehát az iskolai végzettség – mint mögöttes faktor – alapot biztosíthat
a társadalmilag elismert, legbefolyásosabb gazdasági pozíciók betöltéséhez
(DiMaggio–Mohr 1985: 209).
Az egyedülálló személyek esetében egyfajta törekvésként jelenhet meg a saját egzisztenciájukhoz mérten legjobb gazdasági háttérrel rendelkező partner
megtalálása (Bukodi 2004: 41–44). A modern gazdasági helyzetre reagálva a
kétkeresős modell nagyobb anyagi biztonságot jelenthet mindkét fél számára.
Bukodi Erzsébet Kalmijn (1994) nyomán a vertikális kizárásra hívja fel a figyelmet. Ekkor az alacsony pozíciójú személyek nem azért homogámok saját köreiken belül, mert nem keresik a mobilitási lehetőséget a magasabb státuszú személyekkel, hanem azért, mert kirekesztődnek az ilyen heterogám kapcsolatokból
hátrányos foglalkoztatási és gazdasági helyzetük miatt (Bukodi 2004: 45–49).
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3.4 Az individualizáció és a modernizáció hatásai
Shultze élménytársadalmi leírása alapján ismeretes, hogy a növekvő életszínvonalnak és a fokozódó individualizációnak köszönhetően az élmények megélése kerül az egyéni érdeklődések középpontjába (Balku 2011: 245–246). A változás viszont az egész társadalomra jellemző, így Beck felvonóeffektusa érvényesül: az általános jólét növekedésével minden társadalmi csoport érintetté válik, s
helyzetük javul. A lehetőségek gyarapodásával párhuzamosan viszont megjelenik a kiábrándultság és a konzumkultúra, amelynek alapja, hogy minden lecserélhető. Így okkal tehető fel a kérdés, hogy ez a jelenlegi párkapcsolatokra is rányomta-e a bélyegét?
Az individualizált változásokat Beck a kockázatok megjelenésével azonosítja
(2003: 232–248). Az életmódok és életstílusok pluralizálódtak, az interperszonális kapcsolatokat és a munkaerőpiacot tekintve új formák jelentek meg. Az ismerkedési színterek ugyancsak megváltoztak. A tradicionális világban az ismerkedésre alkalmas helyszíneket a családi összejövetelek, színházi események,
esetleg a vallási közösségek jelentették. A mai modern korban viszont a munkahelyre, szórakozóhelyekre, internetes felületekre került a hangsúly.
Az internet adta ismerkedési lehetőségek pozitívuma, hogy a szociális és kapcsolati hálók által kijelölt határokat felülírja, s olyan embereket vonultat fel, akikkel az egyén nem feltétlenül találkozott volna földrajzilag körülhatárolt helyén. A
párkapcsolatban élők számára pedig eszközt biztosít a távolság leküzdésére
(Wallace 2006: 189–190; Lieberman–Teller 2010: 80). Ugyanakkor digitális szakadékot, elszigetelődést is képez (Balku 2011: 244). Továbbá fontos kérdéskörré
vált a bizalmatlanság, melyet tovább fokozhat az internetes közösségi oldalak által
a féltékenység, az egymás ellenőrzésére való késztetés (Utasi 2008: 145).
A kapcsolati formák szempontjából az individualizáltság terjedésével összefüggően nőtt a nőtlenek/hajadonok aránya (Murinkó–Rohr 2018: 9). Csoportjukra Pistyur Veronika kéttípusú megkülönböztetést alkalmaz (2003: 201–210). A
jelenségek differenciálására a „kényszerszingli”, valamint a „meggyőződéses
szingli” elnevezést használja. Az első kategória személyei számára az egyedülállóság csupán átmenetileg áll fenn. A második kategória tagjai azonban tudatosan
választják az említett életformát.
4. A tudástársadalom befolyása a mai modern korban
A tudástársadalom jelensége új típusú gazdasági és társadalmi szerkezetet hozott létre. Ehhez hozzájárult az infokommunikációs eszközök terjedése és a tudás mint egyéni kompetencia felértékelődése (Varga é.n.). Ezáltal a gazdasági
tőkén túl figyelmet kell fordítanunk a társadalmi és kulturális tőkére is (Vitányi
2007: 72–73).
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A felsőoktatás révén a fiatalok kulturális tőkéjüket bővítik. Ugyanakkor nem
minden esetben ismerik el teljes értékű tőkeként, amiért nem jelenik meg a piacokon, nem jövedelmeztethető. Viszont mint szimbolikus tőke a párválasztás
piacán meghatározó szereplő (Bourdieu 1999: 161).
Az oktatási intézményben eltöltött évek tőkefelhalmozási időnek is tekinthetőek. A megszerzett kompetenciák, titulusok az egyénnek társadalmilag elismert,
jogilag biztosított értékeket kölcsönöznek (Bourdieu 1999: 165). Lehetőséget adnak a személyek összehasonlítására.
Bukodi Erzsébet „teljesítményalapúnak” nevezi a párválasztás azon formáját,
amelyet az iskolai végzettség vagy foglalkozási pozíció vezérel. A lokális házassági piacok esetében az iskola és a munkahely jeleníti meg e dimenziót (Kalmijn
1998: 403). Az iskolázottságon alapuló párkapcsolati homogámia az utóbbi évtizedekben előtérbe került, melynek során az azonos végzettségű személyek elsődlegesen egymást preferálják (Bukodi 2000: 143; 2002: 15–19; 2005: 220–
226). Kalmijn magát a jelenséget versenyelméleti keretbe foglalja, miszerint a
teljesítménytényezők kerültek előtérbe, a származási tényezők háttérbe szorultak
(Bukodi 2000: 159). A vertikális kizárás szempontjából pedig a homogám kapcsolatok aránya elsősorban a legfelső és a legalsó társadalmi szinteken jelenik
meg (Bukodi 2005: 220–226; Czibere–Molnár 2016: 180). Továbbá a heterogám
kapcsolatok is elsősorban a szomszédos oktatási szinteknek megfelelően alakulnak (Andorka 1991: 25–30, Bukodi 2000: 155).
A Blackwell–Lichter szerzőpáros szintén alátámasztotta, hogy a kvalifikációs
szintek mentén kialakuló párkapcsolati homogámia nagyobb fokú egyenlőséget
biztosít a partnerek közt (2000: 288–289). Magyarázatul szolgálhat egyrészt,
hogy a fiatalok már tanulmányaik alatt kialakítják párkapcsolataikat, másrészt az
így megszerzett tudás befolyással van a preferenciákra. Ennek hatására mintegy
versenynek minősül, hogy a magasan kvalifikált személyek egymás közt alakítsanak ki párkapcsolatokat (Bukodi 2000: 159). Ugyanakkor már az intelligencia,
a magas iskolai végzettség is imponáló lehet a párválasztás során (Aronson
1999: 363; Dienes 2014: 116; Brooks 2015: 220).
Összességében mindként nem esetében érdekként jelenik meg, hogy minél
magasabb iskolai végzettségű partnert válasszon társként, a kvalifikáció kelendőbbé teszi őket (Bukodi 2004: 85–86). Empirikus vizsgálatom az ezekre a homogám kapcsolatokra jellemző tendenciákat elemzi a felsőoktatásban tanuló
hallgatók körében.
5. A kutatás módszerei
A dolgozat kutatási kérdésének elemzése kvalitatív, fókuszcsoportos és félig
strukturált interjúkkal valósult meg. Mindkét módszer esetében a személyes ada128

tok védelme érdekében a teljes körű anonimitás biztosított volt. A beszélgetések
rögzítése diktafonnal történt. Az interjúkról szó szerinti átirat készült.
A célcsoportba a Debreceni Egyetemen tanuló 18–28 éves, jelenleg alap-,
mester-, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók tartoztak. Egyéb demográfiai (például nemi, életkori, lakóhelyi) vagy képzésbeli feltételeket nem határoztam meg. Az optimális mintavételi módszer az informátorok általi felkeresés,
illetve a hólabda módszer volt. A kapcsolatfelvételre internetes levelezési és közösségi médiafelületek biztosítottak lehetőséget. Az alanyok statisztikai értelemben nem reprezentálják az alapsokaságot.
A terv kiindulópontjaként 7 fős fókuszcsoportos interjú készült. A résztvevők
skálán értékelték és rangsorolták az általuk legfontosabbnak vélt, partnerszelekciót befolyásoló tényezőket.
A személyes interjúkon összesen 25 fő vett részt, kétharmaduk nő (17 fő). A
megkérdezettek közül 10 fő egyedülálló volt, míg 13 fő párkapcsolatban (közülük 1 fő bejegyzetlen élettársi kapcsolatban), 2 fő pedig házasságban élt. HajdúBihar megyén kívül Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékből származtak az interjúalanyok. Egy-egy esetben
ettől eltérően győr-moson-sopron megyei, illetve külföldi, de már Magyarországon élő interjúalany is részt vett a kutatásban. Az alanyok vagy a származási
családjukkal éltek, vagy önálló háztartást vezettek, illetve albérletben (barátaikkal vagy párjukkal), kollégiumban éltek. Képzési szintjeik szerint 9 fő az alapszakot, 7 fő a mesterképzést, 9 fő pedig a doktori képzést képviselte.
Az egyéni interjúkat a családi háttérrel foglalkozó kérdések nyitották. A középpontban a kapcsolati formák változékonysága, a tradicionális és modern értékek keveredése állt. A második kérdésblokk az ismerkedési helyszínek változását tárgyalta. A modernitásra való reflektálásként az internetes tárkeresés témakörén belül az ismerkedési nehézségek, a húszas és harmincas éveiben járó
egyedülállók aránya vált hangsúlyossá. A harmadik kérdéscsoport keretében, a
téma szűkítéseként előtérbe kerültek a párkapcsolatok, illetve az őket befolyásoló tényezők: az életkor, a földrajzi távolság, az anyagi háttér, a modernizáció és
az iskolai végzettség. A fókuszcsoportos kérdéstesztelés során a közös érdeklődési kört és a baráti társaságok hatását emelték ki a válaszadók, így ezek is szerepeltek az egyéni interjúk során. A negyedik, egyben személyes részben jelent
meg privát életük jellemzése a párkapcsolataik tükrében. A kutatás ideje alatt
kapcsolatban élő személyek a megismerkedésükről, az esetlegesen felmerülő nézeteltérések kezeléséről, a szülők és a barátok véleményéről meséltek. Az egyedülállóak pedig korábbi partnerkapcsolataikról, a belőlük leszűrhető tapasztalataikról és igényeikről. A záró kérdések a jövőképre irányultak: mind magánéleti,
mind karriercéljaikat bemutathatták 1–2 vagy akár 10 év távlatában.
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6. A kutatás eredményei
Az eredmények 4 témaegységre bonthatóak: a megkérdezettek családi háttere, a házassági vagy élettársi elköteleződés nézőpontja, az ismerkedési helyszínek változásai és a partnerszelekciós mechanizmusokat befolyásoló tényezők
szerint. Az egységek kialakítása az interjúvázlat dimenzióinak megfelelően történt, viszont a félig strukturált módszer alkalmazásával egyes dimenziók átfedésbe kerültek. Így a harmadik egységben megjelenő befolyásoló faktorok elemzését egyrészt társadalmi szintű – amely személyes vonatkozásokat is magába foglal –, másrészt magánéleti perspektívából is ismertettem.
6.1. A megkérdezettek családi háttere
Családi hátterük szerint az alanyok vegyes képet mutatnak. Életkoruk emelkedésével megfigyelhető a származási családjukról való részleges vagy teljes leválás. A származási és a jelenlegi család elkülönítése két alany esetében jelent
meg házastársi státuszuk miatt. Az alanyok jelentős része nukleáris típusú családban nevelkedett, míg egy kisebb hányadra egyszülős háztartástípus jellemző
az egyik szülő elhalálozása vagy válás miatt. A szülői munkaerő-piaci pozíciók
változatosak, az alkalmazotti státusztól az önálló vállalkozáson keresztül a közép- és felsővezetői szintig színes skálát mutatnak.
Az alanyok döntő többsége bensőséges kapcsolatot ápol családjával. A legtöbb esetben a család szinonimájaként jelent meg az egység, az összetartozás és
a „biztos pont” kifejezés. Mindemellett az együttélési formákkal kapcsolatban a
külső társadalmi környezet elvárásait is figyelembe vették, miszerint a házasság
az az intézmény, amely a legkevésbé vált ki stigmatizációt.
„Hagyományosan mégiscsak egy szorosabb összetartozást feltételez. A házasság ugye társadalmilag elfogadott verziója jelenleg annak, hogy együtt éljünk valakivel. Tehát ez vált ki a legkevésbé szerintem stigmatizációt.” (23 éves nő, DE-BTK BA)
6.2. Házassági vagy élettársi elköteleződés?
A házassági és élettársi kapcsolat jellemzésekor, a kívánt kapcsolati forma
melletti döntéskor a szülők másodlagos hatása jelent meg. Vagyis a családi, szülői minták határozzák meg választásaikat.
„Én mindig úgy voltam vele, hogy a házasság az, amit én is szeretnék. Anyáéknál is ezt láttam, nekem is inkább ez a hagyományos elképzelésem van.” (25 éves nő, DE-BTK PhD)
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Viszont kiemelt hátrányként került említésre a válás, és az azzal járó jogi,
személyes következmény. Másodsorban pedig a gyermekek helyzete és fejlődése
vált hangsúlyos ponttá.
Mind a házasság, mind az élettársi kapcsolat előtt az alanyok egyfajta próbaházasságra, együttélésre hivatkoznak, amely alapot biztosíthat a leváláshoz és a
kapcsolatuk megismeréséhez. Egymás megismerésének esélyét és a családalapítást a felnőtté válás folyamatosan kitolódó életkora alakítja. Ennek okaként egy
új kortünetet jelöltek meg, amely egyezést mutathat Jeffrey Jensen Arnett kitolódó felnőttkor jelenségével (Molnár 2013: 227):
„Van egy új korszakunk, a kibontakozó felnőttkor, ami még tovább
tolja a családalapításnak az időpontját.” (23 éves nő, DE-BTK BA)
Az élettársi kapcsolatok számának növekedése viszont többük véleménye
szerint „társadalmi torzulásként” is értelmezhető:
„Hosszútávon a családmodell torzulni fog, hogyha sok ilyen élettársi kapcsolat lesz. Szerintem családon belül is ki fog ez ütközni,
ugyanis a gyerekeknek ez lesz a normális dolog, hogy a szülei nem
házasodtak össze, és akkor szerintem nagy valószínűséggel ők is ezt
a mintát fogják tovább vinni, és ez később társadalmilag is, hosszútávon is kiütközhet.” (25 éves férfi, DE-TTK MA)
Ennek ellenére voltak, akik inkább élettársi kapcsolat pártiak. Okként az egyszerűbb szétválást, a kevesebb adminisztrációs terhet és a függetlenséget jelölték
meg, továbbá azt, hogy az élettársi kapcsolat is biztosíthatja a házasságban megjelenő szeretetet.
A párkapcsolati formák vizsgálata során két markáns csoport különböztethető
meg. Egyrészt megjelennek a szabadelvű individualisták, akik elsődlegesen az
élettársi kapcsolatot preferálják. Korcsoport, illetve képzési forma szempontjából viszont nem találhatóak egybehangzó válaszok. Az egyének személyes fejlődésükkel és sajátos nézeteikkel magyarázták elképzeléseiket. A szülőknél látott
viselkedési formák sem hatottak befolyásolóan, hiszen házasságban nevelkedett
fiatalok is megjelölték e kapcsolati formát.
Velük szemben a konzervatívak csoportja rajzolódik ki, ahol a házasság
szentsége pecsételi meg a kapcsolat fontosságát. Ez az értékrend elsajátítható a
családban is, de a magyarázatok között vannak tradicionális magyar értékekre
való utalások is. Ekkor a véleményformálók – legyenek ezek családtagok, barátok, vagy a társadalmi közeg – meghatározóak az egyén életében.
6.3. Az ismerkedési helyszínek változásai
Családjuk bemutatása során szüleik megismerkedési történeteit is ismertették
az alanyok, így összehasonlíthatóvá vált a két generáció szokása. Alapvetően bá131

lokhoz, esküvőkhöz, oktatási intézményhez, munkahelyi környezethez volt köthető szüleik találkozása. Több esetben barátok vagy rokonok által történt a bemutatás, melyet rövid párkapcsolati idő majd eljegyzés és házasság követett. Jelenleg viszont egymás mellett találhatóak az alanyok által elsődlegesen megjelölt
helyszínek közt a szórakozóhelyek és az online felületek, amelyeket korlátként
értelmeznek.
„Az egyetemistáknak is nagyon lekorlátozódik ez: vagy elmennek
buliba, vagy itt vannak az egyetemen. Nyilván, ha nincsenek csoporttársak, akikkel ismerkedhetne, akkor az marad, hogy buli, fesztivál.” (25 éves nő, DE-BTK PhD)
Mindkét lehetséges színtér esetén megjelentek az előnyök és a hátrányok.
A szórakozóhelyek általában nyíltabb teret biztosítanak az ismerkedésre. Viszont hátrányként jelent meg az illuminált állapot, illetve a baráti társaságok jelenléte, amely korlátozóan hathat a csoporton kívüli kapcsolatok kialakítására.
Eltérések figyelhetőek meg a településtípusok esetében is. A kisebb településről
érkező hallgatók származási helyüket kevesebb lehetőséggel jellemezték, elöregedő társadalomképet festettek le.
„Debrecen elég sokszínű város. Jó programok vannak, hogy korodbeliekkel vagy hasonló érdeklődési körű emberekkel találkozz.” (24
éves nő, DE-BTK PhD)
Tehát az alanyok körében nem érvényesül erősen Utasi Ágnes (2001) eredménye, amely szerint a nagyobb városokban nehezebben alakulnak ki a társas
kapcsolatok, hiszen épp az a környezet biztosítja az érdeklődési köröknek megfelelő csoportosulási lehetőségeket.
Az online platformok előnyeként jelenik meg például az introvertált személyek könnyebb megnyílásának és a nagyobb földrajzi távolságokon átívelő keresésnek a lehetősége. Ez alátámaszthatja DiMaggio és munkatársai (Balku 2011:
244), valamint Lieberman–Teller (2010: 80) szerzőpáros tézisét a szociális és
kapcsolati háló határátlépési lehetőségéről. Hátrányként viszont megjelenik az
elszigetelődés.
„Ismerkedési nehézséget az jelent, hogy a 21. században élünk, ami
a digitalizáció kora. Egész egyszerűen eljutottunk oda, hogy ha nem
muszáj, akkor nem találkozunk személyesen senkivel.” (26 éves
férfi, DE-IK PhD)
Megjelent tehát egy új dimenzió, amely hatással van a párválasztásra: az
internet. A kapcsolatba kerülő személyek száma redukálható: a keresési szűrök
beállításával a teljesítményorientáció fennmaradhat. A korral növekedve egyre
inkább az ilyen alkalmazásokat veszik igénybe, ami jelzi azt is, hogy az elképzeléseik letisztultak. Több egyedülálló, illetve már párkapcsolatban élő személy
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említette, hogy saját maga is használta az internetet társkeresés céljából. Ugyanakkor – mint a tökéletességet sugárzó eszközt – sokan a félrelépéssel is azonosítják. Az egyetemistákra vonatkoztatva kiegészítésként megjelentek a kulturális,
intellektuális elfoglaltságok: a tanulói csoportok, az előadások és a gyakorlatok
új ismerkedési területeket jelenthetnek.
A 20-as és a 30-as korosztály egyedülállóságának okaira vonatkozóan viszont
változatos kép él a válaszadókban. Egyesek szerint a társadalmi elvárások befolyásolják az egyének viselkedés- és gondolkodásmódját. Mások inkább a kitolódó életkort említették, amely hozzájárulhat a késői családalapításhoz. Harmadrészt szerepet játszhatnak a gyermekkori rossz tapasztalatok. Negyedrészt pedig
a korábbi párkapcsolatokból levont tanulságok, a csalódások.
„Az életem eddigi nagy mérföldkövei mind valamilyen párkapcsolathoz köthetőek. Közvetve vagy közvetlenül. Szerintem a család után ez
formálja a legjobban az embert.” (23 éves nő, DE-BTK BA)
6.4. Az ismerkedési habitusok kategorizációja
Az ismerkedési magatartás szempontjából két kategória különböztethető meg
(a csoportok nemi és képzési összetétele is eltérő). Egyrészt megjelennek a rámenősek, bátrak, és velük szemben a félénkek, visszahúzódóak. Egyesek szerint
a férfiakra továbbra is jellemző a macsókultúra, miközben vágynak a gyengédségre. Némelyek a nők egyes tagjait is a rámenős, bátor csoportba sorolták,
mondván, manapság fellazultak a hagyományosnak mondható elvárások.
„Régen bevett szokás volt, hogy a férfi járt udvarolni. Ahogy kezdett eltolódni a világban, hogy mi elfogadott, ez is átlépte ezt a határt.” (18 éves férfi, DE-BTK BA)
A modernizációval megjelenő konzumkultúra jelenségét nem tekintik magukra érvényesnek a megkérdezettek. Véleményükben ugyanakkor társadalmi
szinten problémaként jelölik meg a jelenséget:
„A mostani fiatal generációra nagyon jellemző szerintem, hogy nem
próbálják, mondjuk, megoldani a problémát, és nem beszélik meg,
hanem inkább nem kell, mert jön a másik.” (28 éves nő, DE-ÁOK
PhD)
6.5. A partnerszelekciós mechanizmusokat befolyásoló tényezők
Harmadik vizsgálati dimenzióként a párkapcsolatokat befolyásoló faktorok
kerültek előtérbe. A tesztelés alkalmával 3 fő egységet különítettek el az alanyok. Elsőként a külső, belső tulajdonságokat, az iskolai végzettséget és a baráti
társaságok meghatározó erejét említették. A második egységbe a földrajzi távol133

ság, a származás, a párkapcsolatot megelőző kapcsolatok száma, a közös érdeklődési kör került. A harmadikba pedig az életkor, a foglalkozás, az anyagi háttér
és a várható jövedelmi szint, valamint az internet jelenléte. Ezen tényezőkkel
szemben a politikai nézet, a vallási hovatartozás, a lakóhely, illetve a szülői háttér erejét minimálisnak tekintették. Az említett három egységbe tartozó jellemvonások közül a személyes interjúk során az életkorra, a földrajzi távolságra, az
anyagi háttérre és munkahelyi pozícióra, az internet hatására, a közös érdeklődési körre, a baráti társaságra, illetve az iskolai végzettségre került hangsúly.
6.5.1. A párválasztás társadalmi szintű nézőpontjai a vélemények tükrében
Az életkor kapcsán összekapcsolták a korkülönbséget és a magánéleti eseményeket.
„Szeretem, ha idősebb. Az, hogy velem egyidős legyen vagy fiatalabb, az kizárt, mert csak később érnek a fiúk.” (23 éves nő, DE-TTK
BA)
Egységesen megállapították, hogy az egyének próbálnak a saját korcsoportjukban mozogni, ezzel is az intellektuális kapcsolódásokat keresni. A nagyobb,
akár 15 éves korkülönbség esetében már szemléletbeli különbségek lehetnek,
ami véleményük szerint az egyéni érettségtől, a személyiségtől is függ. A felsőfokú oktatás viszont kitágítja a világot, számos új közeget és helyszínt nyújthat
az egyén számára.
A megkérdezettek szerint Magyarországon továbbra is a tradicionális szerepek és elvárások az uralkodóak. Ezáltal az, ha egy kapcsolatban a női fél az idősebb, értékítéleteket vonhat maga után. A férfiak esetében pedig a „később érnek” véleményt az önállósodással kapcsolják össze.
A földrajzi távolság jelenleg a technikai vívmányok által kiküszöbölhetővé
válik, mind az online társalgások révén, mind a távolságok gyors leküzdésével.
Az alanyok közül volt, aki korábban élt már távkapcsolatban, illetve van, aki jelenleg is így él. A hétköznapi távolságok „kárpótlásaként” megjelennek a digitális eszközök. Ezen vélemények összecsengnek Patricia Wallace eredményeivel,
miszerint a háló segítségével áthidalhatóak a távolságok (2006: 189–190).
A nagyobb távolság viszont a kapcsolat minőségére rombolóan hathat: az
országhatárokon átívelő párkapcsolatokat a leginstabilabbnak ítélték. Az idő- és
költségráfordítás oldaláról csupán egyetlen személy közelítette meg a témát
(Cseh–Szombathy 1979: 210–212).
„Már a közlekedés, minden, a technológia olyan szinten van, hogy
nem okozhat gondot egy nagy szerelemnél. A technológia, hogy kapcsolatot tartsunk, közlekedéssel meg bárhova el lehet menni. Talán a
pénz az, ami befolyásolhatja ezt…” (23 éves férfi, DE-BTK MA)
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Az egzisztenciális biztonság a közös élet kialakításának, a családalapításnak a
fő faktoraként jelent meg. A pénzügyi háttér azokat a közegeket is korlátozhatja,
ahol az egyén megfordulhat az érdeklődési körének megfelelően. A női hallgatók esetében megfigyelhető a modern szerepek felé mozdulás: önálló egzisztenciális biztonság kialakítására törekednek. Az alanyok értelmezése szerint pénzorientált világban élünk, így ezt a tényezőt sem szabad figyelmen kívül hagyni.
„Alapvetően, egy ideális világnézetben nem szabadna, hogy legyen
hatása, de van, ezt tudjuk. Pénzorientált világban élünk, ez nagyon
meghatározza a legnagyobb szinttől a legkisebbig az egész életvitelünket.” (27 éves férfi, DE-BTK PhD)
A munkahelyeket sok esetben ismerkedési színtérként is azonosították. Az
emberi kapcsolatokkal telített közegben az azonos érdeklődési körnek köszönhetően kialakulhatnak szimpátiák. Ennek értelmében Kalmijn munkahelyi lokális
házassági piaci tézise is értelmezhető, és hozzájárul a teljesítményértékek dominanciájának fenntartásához (1998: 403).
A közös nevező mint kapcsolódási pont minden esetben elengedhetetlen, de
leginkább a tartós párkapcsolatok kialakításában jelölték meg mérvadóként.
„Lehet akármekkora szerelem, ha nincs közös téma, egymásra unnak a felek.” (23 éves férfi, DE-BTK MA)
A közösségbe tartozás pedig garanciálisan megjelenő társadalmi tőkeként írható körül (Bourdieu 1999: 161–165). Egymás kölcsönös elismeréseként értelmezik barátaik párkapcsolatainak elfogadását.
Az iskolai végzettséggel mint fő vizsgálati tényezővel kapcsolatban két markáns csoport rajzolódik ki. Egyesek számára nem mérvadó az intézményesített
iskolai végzettség, ők az értelmi intelligencia dominanciáját előtérbe helyezők
csoportjába sorolhatóak.
„Az emberek szeretik a hozzájuk hasonló gondolkodásmódú emberekkel körülvenni magukat, ami nem feltétlen egyezik meg azzal,
hogy mindenkinek ugyanolyan az iskolai végzettsége.” (24 éves nő,
DE-BTK PhD)
Velük szemben mások ezt a kvalifikációval hozzák szoros összefüggésbe,
vagyis az intézményesített végzettség dominanciáját hirdetik.
„Alapvetően úgy látom, hogy törekszik mindenki arra, hogy a vele
egy szinten levőt találja meg párjaként. Jobbak azok a kapcsolatok
szerintem, amelyek megtalálják ezt a közös szintet.” (27 éves férfi,
DE-BTK PhD)
A csoportok összetétele szempontjából nemi és korcsoporti jellemzők nem
figyelhetőek meg, viszont az életkor növekedése a tapasztalások és attitűdök
alakulása által hozzájárulhat az egyén személyes intelligenciájának fejlődéséhez.
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„Egy bizonyos értelmi és érzelmi intelligenciát el kell hozzá érni,
hogy az ember egy hosszú távú kapcsolatot tudjon kialakítani.” (25
éves férfi, DE-TTK MA)
Az iskolai szintek közötti különbségekben pedig konfliktusforrásokat véltek
felfedezni, amelyek alapvetően a kapcsolat kialakulását, illetve a párkapcsolat
tartósságát és minőségét is meghatározhatják.
6.5.2. Magánéleti perspektívák
Az egyedülálló válaszadók esetében a szülők véleménye meghatározónak bizonyul a jövőbeli partnerrel szemben. Tehát a szülők másodlagos dimenzióban
értelmezett, közvetett hatása érvényesül. A szinglitipizálások értelmében döntő
többségük a „kényszerszingli” kategóriába sorolható, mivel átmenetinek tekintik
egyedülállóságukat, az ideális partner megtalálása egyfajta vágyott állapot számukra (Pistyur 2003: 201–210).
Az életkori tényezők figyelembevételével a célcsoportra szintén érvényes a
Jeffrey Jensen Arnett által leírt kezdődő felnőttkor jelensége (Molnár 2013:
227). A kitolódó életkor az alanyok körében is megfigyelhető. Kivételt képeznek
ez alól a doktoranduszok és a már házas személyek, ugyanis náluk bekövetkezett
a szülői leválás.
A korkülönbséget egyesek a személyes jellemvonások által áthidalhatónak tekintik, az 1–4 év korkülönbségen túl 10 éves korkülönbséget is el tudnak képzelni.
„Szerintem nagyon jól kiegészítjük egymást. Mert amennyire ő sok
mindenben gyermeteg, laza meg vicces, én meg vagyok az, aki a
rendet, az otthon melegét, meg úgy a kereteket így tudom nekünk
biztosítani.” (24 éves nő, DE-BTK PhD)
A földrajzi távolság tekintetében a felek vagy egymás lakóhelyének vonzáskörzetében élnek, vagy a hét valamely időpontjában egy helyszínen tartózkodnak. Mindezt erőteljesen befolyásolja a személyek időbeosztása és mögöttes tényezőként a hallgatói státuszuk vagy a munkaerőpiacon való megjelenésük.
A foglalkozási pozíció a képzettséggel kapcsolható össze, ahol a párkapcsolatban vagy házasságban élő felek döntő többsége azonos képzettségi szintű. Kisebb eltérések a felsőoktatási szintekben figyelhetők meg: például a doktoranduszok párjainak felsőfokú végzettségük van, de doktori fokozatuk nincs. Ugyanez
érvényes az alsóbb éves hallgatókra: partnereik vagy felsőoktatási intézményben
tanulnak, vagy az életkorbeli különbségnek köszönhetően már el is végezték az
egyetemet. Tehát Kalmijn (1994, 1998) versenyelméleti kerete a célcsoport szerint is érvényesül, az iskola házassági piacán keresztül teljesítményalapúnak nevezhetők a fennálló kapcsolatok (Bukodi 2000: 159).
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Az intézményesített kulturális tőke szerinti hasonlóság azon személyekre is
vonatkozik, akik nem jelölték meg kritériumként vagy befolyásoló tényezőként
az iskolai végzettséget, csupán az intelligencia fontosságát. Az eltérések esetében egyetlen főbb kritérium jelenik meg: egymás foglalkozásának vagy tanulmányának elfogadása. Ezen az egyetemi képzéssel járó feladatokat, vizsgákat és a
munkahelyi időbeosztásokat, energiaigényeket értik.
Az internet iránti nyitottságot tükrözi, hogy az alanyok egyharmada internetes társkereső felületen találta meg a párját. Viszont az online szűrés során is a
hasonlóságra törekedtek. Ez a személyes ismerkedések során is megnyilvánul:
csoporttársak vagy azonos érdeklődési körű személyek közt alakult ki kapcsolat.
Magyarázatul szolgálhat, hogy hallgatói státuszukhoz kapcsolódóan döntő többségük egyetemi keretek közt ismerkedik. Egyfajta céllá válik az intellektuális
társ megtalálása. Jelenleg pedig e szellemi társat a diplomás személyekben találják meg, hiszen sem baráti társaságukon keresztül, sem érdeklődési körük alapján nem találkoznak alacsonyabb státuszú egyénnel, vagy ha találkoznak, akkor
sem alakul ki a végzettségekből eredeztethető összhang. A vertikális kizárás
akarva-akaratlanul is megvalósul (Bukodi 2004: 159).
A jövőre vonatkozó kérdésekre adott válaszokban igyekeztek elkülöníteni a
magánéleti és a karrierterveiket. A női hallgatóknál a hagyományos szerepekhez
való igazodás figyelhető meg: a családalapítás jelenti számukra a vágyott állapotot. Általánosságban az alapképzés utolsó éveitől válik időszerűvé a hosszú távú
párkapcsolati elköteleződés, mint például az eljegyzés, a családalapítás és a
gyermekvállalás. Ezek a fázisok az alapszakos hallgatók 1–2 éves terveiben
nem, csupán a 10 éves elképzeléseikben szerepeltek. A férfiak esetében szintén
megfigyelhetőek a családorientált nézetek, viszont ők a párkeresést, majd az elköteleződést és a karrierépítést párhuzamosan képzelik el.
6.6. A gondolkodásmódok összesítő kategóriái
A válaszok alapján összességében két típus írható le: a nyitott, elfogadó és a
zárt, elutasító gondolkodásmód.
A nyitott, elfogadó gondolkodású csoportba sorolhatók azok a liberális nézeteket vallók, akik a tanulmányban vázolt főbb szempontokban nem határoztak meg
személyes korlátokat. A nagyobb korkülönbséget, az eltérő anyagi hátteret megoldhatónak, az iskolai végzettségbeli eltéréseket áthidalhatónak vélik, amennyiben
a felek nyitottak az intellektuális fejlődésre, az eltérő szemléletmódok összeegyeztetésére. A kapcsolati formák esetében nem zárkóznak el sem az élettársi kapcsolattól, sem a távkapcsolattól. Befogadóak az eltérő tudományterületekkel, érdeklődési körökkel, foglalkozási pozíciókkal szemben. S az internetes társkeresés lehetőségét sem zárják ki az egyedülálló interjúalanyok. Jövőképükben pedig a karrierépítést és családalapítást egymás mellett megvalósíthatónak gondolják.
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A zárt, elutasító gondolkodásmódú válaszadók az életkor, a szerepek és az értékrendek tükrében a tradicionálisnak mondható kereteket igyekeznek tartani. A
nagyobb, régiókat átívelő földrajzi távolságot korlátozónak, s magát a kapcsolatot kivitelezhetetlennek tekintik. A munkaerő-piaci pozíciók terén, akárcsak az
érdeklődési kör és az iskolai végzettség tekintetében a hasonlóságra törekednek,
ezzel is igyekezve a stabilitást fenntartani. A kapcsolati formák esetében pedig
kimondottan házasságpártinak vallják magukat, s jövőképükben is a családalapítás az elsődleges. Jelenlegi életvitelükben a család az elsődleges, melyet a partner és a barátok követnek.
7. Összegzés
A kutatás központi feltevése, amely szerint a felsőoktatási képzésben részt
vevő hallgatók partnerszelekciójuk során az iskolai végzettséget, az életkori, a
lakóhelyi, az egzisztenciális tényezőket homogámiára való törekvésként jelenítik
meg, akár a modern technika alkalmazásán keresztül is, mind a szakirodalom,
mind az empirikus adatok által megalapozottá vált.
A kutatatás során megkérdezett, párkapcsolatban élő egyének számos tekintetben hasonlítanak egymásra: például életkoruk, iskolázottságuk, esetleg foglalkozási státuszuk szerint. A heterogám kapcsolatokra vonatkozóan pedig Andorka Rudolf (1991: 25–30) és Bukodi Erzsébet (2000: 143) megállapítása érvényesül: ha a felek nem is egyeznek teljes egészében az iskolai végzettségük tekintetében, a szomszédos osztályokban megtalálják a számukra ideális partnert. Ez
lehet a közép- és felsőoktatás kapcsolata vagy a felsőoktatási fokozatok közötti
mobilitási lehetőség.
A szakirodalmi háttér és az eredmények összevetése alapján, míg az életkor
hatása eltérőnek tekinthető, addig az iskolai végzettség kiemelkedő helyet foglal
el mint párkapcsolatot befolyásoló tényező. A kulturális tőke – gazdasági tőkévé
konvertálhatósága révén – az egyén számára egzisztenciális biztonságot nyújthat, amely ideális partnerként jelenítheti meg a párválasztási piacon. A lakóhely
perspektívájából a földrajzi távolságok válnak mérvadóvá, mely kérdéskörben az
ideiglenes lakóhelyek is meghatározóak lehetnek. A gazdasági háttér esetében
mind a szülőkről részlegesen, mind a teljesen levált személyek szempontjából
releváns kérdés lehet az egzisztencia fenntartásának vagy esetleges növelésének
témaköre. A modernitásokra való reagálásként a szerepek változékonysága figyelhető meg, az internetes társkeresés dominanciája viszont hamarosan felülmúlja a személyes interakciókat.
Összességében, a dolgozat során kialakított kategorizációk szempontjából
megállapítható, hogy az egyén egyik csoportba való tartozása meghatározza a
többi kategóriában való helyét. Tehát például az a hallgató, aki konzervatív a
párkapcsolati formák szempontjából, beletartozik az ismerkedési magatartások
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szerint meghatározott félénk, visszahúzódó kategóriába, s a modern kapcsolatok
szerint is zárt, elutasító lesz. Míg fordított esetben az ellentétes kategóriák dominálnak.
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Lengyel Emese

Műfaji hibridizáció a 20. századi magyar vígoperákban
1. Bevezetés
Az elmúlt évben végzett, főként a 20. századi bécsi–magyar és magyar operettekre és mozgóképes adaptációikra fókuszáló kutatásaim során találkoztam azzal,
hogy a hazai, valamint a nemzetközi kutatások az operettet és az operát ellentétpárként jegyzik: az operáról az elitkultúra, míg az operettről a tömegkultúra részeként szólnak (a teljesség igénye nélkül lásd többek között Hanák 1997; Traubner
2003; Crittenden 2006; Abbate–Parker 2012; Mordden 2013; Kenrick 2017).
A 1990-es években a magyar operakultúra, operajátszás tönkremeneteléről –
főként az 1960-as évek utáni állapotokról, majd az 1980 utána időkről – ír Fodor
Géza esztéta és dramaturg (Fodor 1998: 315–316). Arra viszont már nem tér ki,
hogy ez a „hanyatlás” a rokon műfajok területén is megtörténik, gondoljunk csak
a népszínmű 20. század eleji eltűnésére a színházakból, vagy akár az operettjátszás háttérbe szorulására a musical térhódítását követően a hazai teátrumokban. 1
„Az opera a kor autentikus és jellegadó művészi kultúrája [...]” (Fodor 1998:
315), de ugyanez az állítás igaz különböző időszakokban, korszakokban a népszínműre és az operettre, ha e műfajok történetét vesszük figyelembe.
Ezért a magyar 19–20. századi népszínműforma, a magyar vígopera és a magyar operett esetében nem húzhatjuk meg az elitkultúra és a tömegkultúra határát,
hiszen a műfaji kategória nem determinálja e döntést. Állításom szerint ez a három
műfaj a middlebrow kultúra részeként értelmezhető. Lyotardnak A posztmodern
állapot című tanulmányában leírtakból indulok ki, melyben az elbeszélések válságáról is szól (Lyotard 1993: 7–145); valamint alkalmazom azt a feltevést, hogy a
világ dolgairól már nem lehet csupán fejlődés- és hanyatlástörténetekben beszélni.
Vagyis állításom szerint a 19–20. századi magyar népszínműforma, a magyar operett és a 20. századi magyar vígoperák esetében a műfajok hibriditása miatt nem
beszélhetünk fejlődés- és hanyatlástörténetről2, valamint highbrow és lowbrow ellentétpárokról (lásd még Lengyel 2019: 90–92). A middlebrow kategória tartalmaz

1

E fejlődés- és hanyatlástörténetet kérdőjelezem meg a későbbiekben, ugyanakkor Fodor kijelentése
helytálló, ha nemcsak az operára szűkítjük le, hanem a rokon- és alműfajok (hibridműfajok) esetében
is használjuk.
2
Többen fejlődésként és/vagy tönkremenetelként határoznak meg egy-egy műfajtörténeti szakaszt,
lásd többek között a különböző zenés műfajokét (Mordden 2013: 3–18; 109–129), a különböző
nemzeti operettvariánsokét (Traubner 2003: 1–17), a magyar operettét (Bozó 2013: o.n.), a magyar
népszínműét (Gombos 1933: 9–22, 34–36; Pukánszkyné 1930: 2; Tóth 1930: 29–38; Ember 1934),
a magyar operáét (Németh 1987: 5–7; Németh 19993: 290–291).
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highbrow és lowbrow elemeket is, elsősorban a (városi) középréteg ízléskultúráját
igyekszik kiszolgálni (Rubin 1992: 17–18).
Tehát a népszínművek, operák és operettek esetében sem beszélhetünk „tiszta” műfajokról, hanem hibridekről van szó. Ezt a magyar vígoperák – 1924 és
1942 közötti magyar (nemzeti) vígoperák – struktúrájának elemzésével igyekszem bemutatni és bizonyítani. A művek struktúrájában keresem a népszínműi
elemeket és az operettszerkezet mintázatát, ezért narratológiai szempontok – a
témaválasztás, a szereplőtípusok, a dalblokkok és funkcióik – vizsgálata kerül
előtérbe. A válogatás során a meghatározó magyar vígoperaszerzők műveiből
azokat használom forrásként, melyeknél egyértelműen felmerül az opera és operett határának meghúzása, az „operettszerűség” problémája, a népszínműi elemek, valamint jól szemléltetik a middlebrow kategóriát. Az elemzést követően a
Csínom Palkó (daljáték) eredetileg operának készült műfaji besorolásának problémájáról szólok, ami megerősíti azt az állításomat is, hogy a műfajhatárok és
kategóriák legtöbbször csak a színházcsinálók (és a művészeti- és gazdasági vezetők) szempontjából lényegesek.
1837-től (Csel) egészen 1924-ig (Farsangi lakodalom) a vígopera-kísérletek
korszakáról tudunk szólni.3 A majdnem egy évszázados „kísérleti szakasz” némileg hosszúnak tűnhet, de a magyar nyelvű operatermelés viszonylag későn
kezdődik el, valamint a stabil, intézményes háttere is csak a 19. század utolsó
évtizedeiben alakul ki4 (Székely 2001: 54–56). A magyar nemzeti vígoperákról
érdemben csak a 20. század első felében tudunk beszélni. Igen rövid korszak ez
a magyar operairodalomban, ugyanakkor ez a rövid időintervallum5 nem jelenti
azt, hogy ne lenne érdemes kutatni, hiszen egy műfajvariáns létrejötte és stabilizálódása rendkívül komplex folyamat. 1924-et követően a kiemelkedő művek
(az elemzetteken kívül) többek között Donhányi Ernő–Heindl Viktor–Komor
Gyula Donna Simonája (1927)6 vagy Ránki Gyögy zeneszerző munkássága, melyekben szintén megtalálható a népszínmű- és/vagy operettelem, valamint számos zenés komédia műfaji hagyománya. Olyan zenés színházi „utat” követnek a
magyar vígoperák szerzői, mely illeszkedik a 19–20. századi szórakoztató színházi műfajok termelésének logikájához. Kérdés továbbá az, hogy a magyar színpadokra jellemző primadonna-központúság vagy legalábbis a nőközpontúság a
vígoperákban megtalálható-e, illetve hogyan azonosíthatjuk a művek nőtípusait.
3

Van átfedés az operettkísérletek korszakával is.
Operaház: 1884.
5
Ezt emeli ki Radnai Miklós is, majd hozzáteszi, hogy „[…] komoly testvérei között elszórtan virít
csak, azonban azok a vígoperák, mely mint ellenálhatatlan mosolyok kiállották már a hallhatatlanság próbáját, sokszor többet adnak az üdülést szomjai léleknek a nagy operák minden bőségénél”
(Radnai 1928: 4).
6
Az egyfelvonásos darab magyar ősbemutatójának helyszíne és dátuma: Városi Színház, 1927.
február 23. (Vö. Schöpflin 1929: 364.)
4
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Továbbá milyen archetípusba illeszthetők a férfikarakterek, milyen más műfajok
hagyományából építkeznek a karakterek és funkcióik megalkotásakor az írók.
2. Elemzések
Feltevésemet legjobban a narratív struktúraelemzés módszertanával lehetséges megvalósítani, hiszen fontos az egyes műfajok szerkezetének ismerete ahhoz, hogy a műfajok közötti el- és összemosódás kimutatható legyen. „A strukturalista, ha egyedi szövegről ír, az akkor is arról szól, hogy az egyedi mű hogyan reprezentál egy általánosabb típust, egy értelemadó formát” (Bókay 2006:
152). Főként azon általános törvények megismerésére tevődik a hangsúly, amelyek jelen vannak minden mű megszületésekor (Bókay 2006: 152).
A következő pontok mentén történő elemzés pedig segíthet abban, hogy kiderüljön, hogy melyik konkrét elő- és rokonműfajú mű(vek) mintázata található
meg az általam kiválasztott négy vígoperában:
(1) a szüzsé bemutatása és a történetben fellelhető sablonok lejegyzése;
(2) a főbb szerepköröknek és a szereplők funkcióinak feltérképezése;
(3) a karakterekhez tartozó dalblokkok vizsgálata (szöveg);
(4) a „zenei struktúra” lejegyzése;
(5) a nemzeti sztereotípiák megjelenésének vizsgálata.7
2.1. Farsangi lakodalom (1924)
Poldini Ede8 zenésíti meg Vajda Ernő9 Farsangi lakodalom című szövegkönyvét, a darab ősbemutatóját pedig 1924 februárjában tartják a Magyar Királyi
Operaházban (Lányi 1937: 158, Németh 1993: 330, Székely 1994: 620), mely után
rendkívüli népszerűségre tesz szert Poldini és a magyar vígopera, mely a műfaji
hibridsége miatt képes volt megszólítani különböző társadalmi rétegeket.10
A történet a 19. században játszódik egy nemesi kúrián. Helyszínek tekintetében az első és a második felvonás a kúria úriszobája, a harmadik felvonás a kúria
kertje (Poldini–Vajda 1924; Poldini–Vajda 1928; Poldini–Vajda 1962: 5, 23, 47).
Az első felvonásban megismerjük a szereplők jellemvonásait és az alaphelyzetet: Zsuzsika és Bükky Jónás kézfogójára készül a nemesi ház, a cselédek, a
7

A szempontok kialakításában segítségemre volt Hunyady György és Gráfik Imre munkája (Hunyady 2003, Gráfik 1996).
8
(1869–1957) (Székely 1994: 620)
9
(1887–1954) (Székely 1994: 834)
10
„[...] nem volt kisebb a tűz Poldini műve körül, mint a múlt században Erkel korszakot izzító
dalművei hallatára. Szájról szájra járt híre az országban és változatlan nagy sikerrel telt meg
minden előadásra eddig még a színház. Városiak, vidékiek, falusiak gyűltek össze [...]. Sőt, ami
igazán ritkaság, [...] Bécs, Drezda, London nyitott kaput előtte azon melegében” (Radnai 1928: 5–6).
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kocsisok mind-mind dolgoznak (asztalt terítenek, a szánokat készítik). Az első
konfliktust a kamrakulcs hiánya idézi elő, a nemzetes asszony követeli az eltűnt
kulcsot, végül Zsuzsikánál találják meg. Az asszony mint a ház úrnője pozícióban, státuszban magasan szituált, s ezt viselkedésével érzékelteti is, ez a jellemvonás a későbbi elemzésben lényeges, valamint az is, hogy a két nőkarakter anya
és lánya. Kint esik a hó – ez kulcsmotívum –, közben pedig vendégek érkeznek
(Domokos, Domokosné, a grófnő, Zoltán, Stanzi), de Bükky Jónás még nem érkezik meg. Asztalhoz ülnek, majd megérkezik Kálmán diák, Zsuzsinak imponál
a férfi viselkedése (Poldini–Vajda 1924: o.n.; Lányi: 1937: 159). A második felvonásban Zsuzsikáé és Kálmáné mellett a grófnőé és Zoltáné a másik szerelmi
történet, így egyfelől a két főszereplő, egy fiatal és egy idősebb „szerelmi játszmájának” tanúi lehetünk, más-más végkifejlettel. A szerelmesek közeledését a
nemzetes asszony nehezíti, végül pedig – mivel a hóvihar elállt – megtudják,
hogy a következő nap érkezik Zsuzsika jövendőbelije (Poldini–Vajda 1924: o.n.;
Lányi: 1937: 159–160). Az utolsó felvonás Zsuzsika és Kálmán búcsúzása,
azonban kiderül, hogy Bükky Jónás kézfogót tart egy másik lánnyal. A nemzetes
asszony – hogy megvédje lánya és a családja büszkeségét – Kálmán diákot a leány vőlegényeként mutatja be, majd megegyeznek abban, hogy jövő farsangkor
egybekelnek (Poldini–Vajda 1924: o.n.; Lányi: 1937: 160–161).
Témahasználat tekintetében a lakodalmi készülődéshez és ehhez az időszakhoz különböző népszokások és hagyományok kötődnek, melyek a népszínműi
színjátéktípus jegyeit, valamint az operettelemeket gyarapítják.
(1) Tehát a fellelhető sablonok az alábbiak:
(a) Lakodalmi téma: a vízkereszt, a farsangi időszak az ünnepi évkör egyik kiemelt időszaka; gyakori, hogy egy népszokás, a népéletből vett hagyomány vázára építenek fel egy-egy színpadi művet.
(b) A nem szabad párválasztás, az előre elrendezett házasság: a 19. század egyik
jellemzője számos operett alapkonfliktusát adja. Például – ha csak a legnépszerűbbeket nézzük – A víg özvegy (Danilónak a marshoviai özvegyet kellene elvennie a „haza” miatt, aztán útközben – a régi ismertség miatt – mégiscsak szerelmi házasság lesz belőle) (Würz 1978: 141–144); A Csárdáskirálynő (Edvin
herceg és Stázi grófnő előre eltervezett házassága) (Würz 1978: 213–215); a Lili
bárónő (Lili bárónőnek édesapja utasítására egy grófhoz kellene hozzámennie)
(Gál–Somogyi 1960: 227–228); illetve az operettekben is megjelenik ez a felépítés. Ezekhez a példákhoz hozzá kell tennem azt, hogy A víg özvegy és más bécsi,
valamint bécsi–magyar operett-történetek11 szolgálhattak forrásul Vajdának, hiszen a szövegkönyv az I. világháború előtt íródott (A Csárdáskirálynő és a Lili
bárónő pedig a Farsangi lakodalom után, de mindenképpen szemlélteti, hogy ez
egy bevett dramaturgiai sablon a hibridműfajok esetében).
11

Ezek pedig a kezdetekkor főként a francia operett mintáját követik.
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(c) A két szerelmi szál: az operettsémában megszokott primadonna és bonviván,
valamint a szubrett és táncoskomikus párosok mintájára12, ahogyan jelen esetben
is: Zsuzsika és Kálmán diák végül egymáséi lesznek (meg lehet tartani a kézfogót), a grófnő és Zoltán szerelme viszont nem teljesedik ki. Az legtöbb operett
esszenciális összetevője a happy end, mely általában a szerelem beteljesedését
jelenti13, hiszen a vágyálmokat kielégítő történet lehet a sikeresség egyik kulcseleme (Hanák 1997: 9–10).
(2) A főbb szereplők és a szereplők funkcióinak feltérképezésekor – az első
pontban említett – két fő nőkarakter és Kálmán diák pozícióját szükséges megnéznünk:
(a) Az operettekben megszokhattuk, hogy vagy egy alacsonyabb társadalmi státuszú nőkarakter és egy (születésénél fogva vagy házasság következtében) magasabb rangú nőszereplő kerül a középpontba.14 Ez a dinamika itt is feltűnik, azonban a harc az anya és lánya között bontakozik ki.
(b) Kálmán diák – aki elsőre a reménytelenül szerelmes férfi karakterében tűnik
fel – udvarlással, pimaszsággal el tudja érni, hogy a szerelem terén még tapasztalatlan, ugyanakkor kacér Zsuzsika beleszeressen. Mint a legtöbb rokon műfajú
műben, itt is meg kell küzdeni a szerelemért, annyi könnyebbséggel, hogy igazából nem Kálmán diák miatt hiúsul meg a lány és Jónás kézfogója, hanem jelen
esetben a másik férfi döntése miatt teljesedhet ki a kapcsolatuk. A „népről, a
népnek” szóló történetek a népszínmű színjátéktípus egyik definíciója, mely jelen esetben számos idilli képet vetít elénk – készülődés a kézfogóra, tiltott szerelem a fiatalok között, farsangi hangulat, zene, tánc –, azonban a „valóságot”, az
akadályokat sem zárja ki, nem evidens, hogy végül megoldódik a bonyodalom.
Hiszen az adott kor lenyomataként ezek a műfajok magukban hordozzák azt is,
hogy képesek reflektálni arra is, hogy például a szabad párválasztás, a szerelmi
házasságok aránya hogyan alakul és alakulhat, hogy milyen nehézségekkel kell
szembenézni a tanyákon élőknek – ha hóvihar van, akkor napokig, akár hetekig
ott maradhatnak egy-egy helyen –, vagy éppen reális képet kaphatunk a cselédsors viszontagságairól is (Csáky 1999: 19–21).
(3) A nyelvi stílus megfelel a cselekmény stílusának, semmilyen újszerű nincs
benne, ugyanakkor a témahasználat miatt a mondatok, vagy akár az asztali köszöntő hangulata mind-mind a népszínműforma tulajdonságait hordozza. A nemzetes asszony blokkjai mindenképpen hangsúlyosabbak, mint a Zsuzsika részei.
Péter, a nemzetes úr az I. felvonás 3. szakaszában úgy versel, mint egy ceremó12

Természetesen nem minden operettben lehet elkülöníteni ezeket a szerepköröket, de jellemzően
ezekre épít az operett dramaturgiája.
13
Itt is meg kell jegyezni, hogy „szomorú” operettek is léteznek, de legtöbbször a sablonos dramaturgia ezt az irányt követi.
14
Nem ritka az sem, hogy mindketten alacsonyabb társadalmi státuszban – például színésznői –
vannak, mint a férfi karakterek.
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nián, áldással és jókívánsággal köszönti a sok-sok vendéget. Kálmán diák csak
az I. felvonás utolsó részében tűnik fel, innentől válik kulcsfigurává. A dalblokkok szemszögéből a fő szerepkörök a nemzetes asszonyé – az asszony mint akadály a fiatalok előtt – és leányáé, valamint Kálmán diáké. Kálmán diák személyében kitartó fiatalembert ismerhetünk meg, ám nem tudhatjuk, hogy szándékai
mennyire tisztességesek, és mennyire őszinte a szerelme. 15
(4) A zenei struktúrát – ahogy már fentebb említettem – nem zenetudományi
szempontból vizsgálom16. Sokkal inkább az a kérdés kerül előtérbe, hogy a „németes” vagy a „magyaros”, a verbunkos vagy éppen az „operettszerű” jelzők és
az ilyesfajta zenei stílus és zenei nyelv mennyire járulnak hozzá a hibriditáshoz.
Általában két jelzővel illetik tehát az alkotást: „németes”, valamint, hogy csak
kicsit „operettszerű”. Több mint valószínű, hogy az operettes stílus kapcsán a
könnyedségre gondol Radnai Miklós, valamint az operett dalbetétéire (Radnai
1928: 7–31), habár jelen esetben is találunk olyan dalblokkot, mely a szereplők
jellemét jól bemutatja, rögzíti az alapszituációt, valamint Zsuzsika és Kálmán
kettősét is. A néhol verbunkos zene vagy éppen operettes dallam pedig meghatározza a különböző jelenetek táncát is, amely jelen esetben a cselekmény fontos
része: az első felvonás asztali zenéje és mulatozása vagy az, amikor a hóember
körül táncolnak a szereplők a III. felvonás elején, vagy éppen a csárdásjelenet.
Olyan műfaji hagyományokkal operál ez a mű, melyek kerülik a fellengzős pátoszt17: lényegében a népszínművek dalbetéteivel, de sokkal inkább a kicsit hasonló sablonokkal dolgozó bécsi–magyar operettnyelvvel.
(5) A nemzeti sztereotípiák egyrészt a sablonokkal dolgozó dramaturgia egyik
lenyomatai18, másrészt hozzá kell tennünk, hogy azé a sablonéi, amely már jól
működik a népszínművek és az operettek esetében. Ezek a sztereotípiák jelen
esetben kiegészülnek a népiekkel is, melyek felnagyítva jellennek meg. Ilyen
például a magyarok mulatozása (evés, ivás, tánc), a farsangi időszakhoz kötődő
hagyományok, szokáscselekmények szigorú meg- és betartása, a babonák megjelenése (népélet, népi hiedelemvilág ábrázolása), a 19. századi magyar nemesi
kúria mindennapjainak bemutatására tett kísérlet, a hierarchikus társadalomszerkezet ábrázolása.

15

I. felvonás dalblokkjai: 1. Lányok, lányok, miért siessünk?15, 2. No, szép, kisasszony, mondhatom15
(előtte Asztali zene – zenei blokk), 3. Urak, asszonyságok, 4. Pardon! Pardon!, 5. Mind oly kedves
idegen, 6. Jártam künn a zivatarban, 7. Hallod-e, te kóbor, nótás, csurgói diák. A II. felvonás szakaszai: 1. Lassan-lassan, 2–3. Zsuzsikámhoz... I–II., 4. Beszéljen nekem a szerelemről, 5. Ó, Istenem,
hisz megígértem, 6. Nemzetes asszony! A III. felvonás felépítése: 1. Hóember! Gyere, táncolj velünk!,
2. Az álom nem tartott örökké, 3. Igen, már búcsúztam (Poldini–Vajda 1924).
16
Különböző zenei motívumok, szakaszok kiemelése megtalálható Radnai füzetében (Radnai
1928: 7–18, 19–22, 24–28, 19–31).
17
Mindezt tudatosan kerüli, akárcsak az operett. (Az operett szemszögéből lásd Hanák 1997.)
18
Ez igaz két mű esetében is.
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2.2. A tenor (1929)
A következő esettanulmány A tenor című vígopera. Az elemzés során felhasználtam a magyar nyelvű 1929-es szövegkönyvet, valamint egy operaismertetőt is. Zenéjét Dohnányi Ernő, szövegét Góth Ernő jegyzi, a magyar fordítást
pedig Harsányi Zsolt készítette (Lányi 1937: 51).
A történet a 19. században játszódik egy német városban.19 Az I. felvonás helyszíne egy szoba, a gazdag polgár szobája, a szövegkönyvben: „Módos nappali szoba H. házában. Az ablaknál dobogó és varróasztalka, középütt zongora, hátul a főbejárat, jobbra ajtó az ebédlőhöz” (Dohnányi–Góth–Harsányi 1929: o.n.), míg a II.
felvonás többsége ugyanazon ház kertjében játszódik. A következő utasításokat olvashatjuk a librettóban: „Hicketier20 házának kertje az udvar felől. Jobbra zárt sövény, balra hátul félig látható, nyitott kocsiszín. A ház bal sarkán, az első emeleten
Thekla szobájából nyíló erkély. A földszinti nagy ablakon látni az első felvonásból
ismert szobát, ahol a kvartett éppen próbál” (Dohnányi–Góth–Harsányi 1929:
o.n.). A III. felvonás egy erdei tisztáson játszódik (Dohnányi–Góth–Harsányi
1929: o.n.; vö. Lányi 1937: 51). Főbb szereplők: a herceg, Hicketier (egy gazdag
polgár), Jenny (Hicketier felesége), Thekla (a házaspár lánya), Krey (hercegi hivatalnok), Wolke (nyomdai munkás), Schippel (szegény muzsikus), Müller (polgár)
és Schultze (polgár) (Dohnányi–Góth–Harsányi 1929: o.n.; vö. Lányi 1937: 51–
53). Elsőként megtudjuk, hogy a városban van egy férfi éneknégyes, melynek
egyik tagja, Naumann meghalt, ezen kesereg Jenny és lánya, Thekla: „[...] mily
semmiség egy ember léte. / Szegény kis Naumann! Oh, de nagy kár érte! / Mily
hasznos ember volt, és milyen sokat ért ő!” (Dohnányi–Góth–Harsányi 1929:
o.n.)21 – kesereg Thekla, majd folytatja édesanya: „és milyen táncos volt, és milyen zeneértő!”22 A három férfi (Hicketier, Krey és Wolf) gyászolja barátját, de a
kórusnak egy közelgő verseny miatt új tagra van szüksége: „jól mondod, a kvartettet menteni kell!23 / Diadalmas hírének most is épp úgy zengeni kell! / Bár gyászol
a szívünk, de itt tenni kell, / ugyanis az idő gyors munkát ró ránk / [...] A serleget
pedig meg kell nyerni, / ha bármi történik! Barátim: gátra fel tehát!” (Dohnányi–
Góth–Harsányi 1929: o.n.)24 Ismernek egy képzett muzsikust, Schippelt, aki segíthetne nekik, azonban itt megjelenik a társadalom hierarchikus berendezkedése, valamint a társadalmi előítéletek és a kirekesztés, hiszen az említett fuvolás törvénytelen gyermek, amit problémának tartanak a kórustagok: „ez bizony baj: nem kö19

Egyes források pontosabban rögzítik a helyszínt: „egy kis középnémet székvárosban” (Dohnányi–Góth–Harsányi 1929: o.n.) vagy „egy német kisvárosban” (Lányi 1937: 51).
20
Ő a gazdag polgár.
21
Az I. felvonás 1. jelenete.
22
Szintén az I. felvonás 1. jelenete.
23
Reagál Hicketier Krey egyik mondatára.
24
Az I. felvonás 2. jelenete.
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zülünk való, / csak éhenkórász ő és széltoló. / [...] törvénytelen gyermek, honnan
jött, tudja ég, / egy lókötő, mit mondjak róla még? / Őt úriember nem is ismeri”
(Dohnányi–Góth–Harsányi 1929: o.n.).25 Mégis felkérik őt egy próbaéneklésre,
melyen kifogástalanul énekel, ugyanakkor viselkedése botrányos, amit a többiek
provokálnak ki, végül nem egyeznek meg. Ezután a megsebesült herceg megjelenik az úri házban, a házaspár és a lányuk is a segítségére siet, a hercegnek pedig
igencsak megtetszik a hajadon, és elhívja találkozni. A herceg jelenléte oldja meg
a tenorproblémát is, hiszen nem maradhat szégyenben Hicketier, kénytelen kezet
fogni a szegény muzsikussal, sőt még Theklának is bemutatják a férfit. A II. felvonásban Thekla kilopózik éjszaka a herceghez26, s ezt Schippel észreveszi. A férfi
beleszeret a lányba, fel szeretne mászni hozzá a létrán, amit Krey és Wolke akadályoz meg. A zaj felkelti Hicketier figyelmét, Schippel bevallja neki, hogy a herceg
szereti a leányát. A feleség és a férj az udvaron összevesznek a muzsikussal: „no,
nézd csak, milyen szemtelen! / [...] ez lázító, hogy egy rongy proletár / ily előkelő
csodákra vár [...]”27 – magyarázza Hicketier a férfinak. Kiderül Thekla és a herceg
viszonya, Krey és Schippel összevesznek, aminek párbaj a vége. A III. felvonásban Thekla és a herceg végleg elbúcsúznak egymástól, a párbajban pedig senki
sem sérül meg, kibékülnek a felek, és a versenyt is megnyerik (Dohnányi–Góth–
Harsányi 1929: o.n.; vö. Prahács 1929: 395–397; Lányi 1937: 51–53).
(1) A témahasználatban fellelhető sablon a szüzsé alapján: a művészeti–zenei
élet, a muzsikusi, énekesi lét áll a mű középpontjában. A művészsors bemutatása, a sokszori hányattatást és nehézséget bemutató elemek mind-mind jellemzőek az operettekre. De ez a struktúra a népről és a népnek szóló történetek szerkezetébe is beillik, hiszen igen részletes életképleírásokkal találkozhatunk a zenészélet tekintetben.
(2) A szerepkörök esetében érdekes, hogy nincs meg a két nőkarakter közötti ellentét, a feleség szerepköre másodlagos. Három fő karaktert azonosítok: Theklát,
a herceget és Schippelt.
(a) Theklát főként a szubrettprimadonna szerepkörébe illeszthetnénk. Bár tudjuk,
hogy szerelmi téren nincs szerencséje, hiszen hagyja elcsábítani magát, végül le
kell mondania a hercegről. Ugyanakkor Krey szerelmet vall neki, és Schippel szintén szeretné elvenni, de ők nem felelnek meg az elvárásainak. Láthatjuk azt is,
hogy az érdekházasság lenne édesapja kívánsága, de időközben Thekla beleszerett
a hercegbe. Több mint valószínű – habár ez nem derül ki –, hogy annak érdekében, hogy a lányt hírbe ne hozzák, valamelyik kórustag veszi feleségül.
(b) A herceg bonviváni tulajdonságok hordozója, neki sikerül beteljesíteni szerelmét Theklával, azonban végül el kell válniuk, örök szerelmet esküsznek egy25

Az I. felvonás 2. jelenete.
„Thekla és a herceg behúzódnak a kocsiszínbe.” A II. felvonás 1. jelenete (Dohnányi–Góth–Harsányi 1929: o.n.).
27
A II. felvonás 3. jelenete.
26

149

másnak: „míg élek, mindig foglak hűn imádni, / míg bármerre járok, s történhetik bármi. / Bár mindörökre széjjelválunk, / s egymásra már mi nem találunk, / a
lelkem rád fog vágyni fájva, / te elmúlt látomások álma [...]”28
(c) Schippel karaktere igen összetett, egyszerre hordozza a táncoskomikusi és a
bonviváni jegyeket, végül pedig eléri azt, hogy egyenrangú félként tekintsen rá a
többi kórustag. A karrier szintjén a siker nem marad el, azonban szerelemi téren
mégsem teljesülnek a vágyai. Ez ellentéte annak, amit az operettek nőkaraktereinél figyelhetünk meg, amikor a történet végén két szerepkör közül, a karrier és a
szerelem közül kell választaniuk, hiszen legtöbbször a szerelmet választják a primadonna és a szubrett karakterek egyaránt.
(3) A három felvonáson belül a jelenetek jelölik ki a főbb blokkokat, így a következő felosztással találkozhatunk:
– az I. felvonás 1. jelenete: az alapszituáció megismerése (elhunyt Naumann);
– az I. felvonás 2. jelenete: további információk felvázolása, a probléma megnevezése (új tagra van szükségük);
– az I. felvonás 3. jelenete: Schippel jellemének megismerése (a három kórustag
elmegy a muzsikushoz);
– az I. felvonás 4. jelenete: a herceg karaktere megmutatkozik (szerelmi szál bemutatása);
– az I. felvonás 5. jelenete: első megoldás (mégis felkérik Schippelt);
– az I. felvonás 6. jelenete: Krey udvarol Theklának (Thekla visszautasítja);
– az I. felvonás 7. jelenete: Schippelt bemutatják Theklának;
– a II. felvonás 1. jelenete: a herceg elcsábítja a lányt, a kvartett próbál;
– a II. felvonás 2. jelenete: a kórustagok társalgása;
– a II. felvonás 3. jelenete: Schippel szerelmes lesz Theklába (bonyodalom);
– a II. felvonás 4. jelenete: a bonyodalom kibontakozása;
– a II. felvonás 5. jelenete: veszekedés;
– a II. felvonás 6. jelenete: Thekla és a herceg románca kiderül (párbaj lesz Krey
és Schippel között a következő felvonásban), tetőpont;
– a III. felvonás 1. és 2. jelenete: Thekla búcsúzik a hercegtől;
– a III. felvonás 3. és 4. jelenete: Schippel készül a párbajra, megérkezik Krey,
Wolke és Hicketier a tisztásra;
– a III. felvonás 5. jelenete: senki sem sérül meg, kibékül Schippel és Krey (második megoldás), dalolva hazatérnek az urak (Dohnányi–Góth–Harsányi 1929).
Ez a szerkezet az operettekben megszokott felépítésre emlékeztet minket, a
boldog végkifejlet azonban nem a szerelem terén valósul meg, hanem a két férfikarakter, Schippel és Krey kibékülésével, valamint a kórustagok barátságával és
a társadalmi előítéletet és a státuszkülönbséget érzékeltető viselkedés- és beszédmód megszűnésével.
28

Majd Thekla egy gyűrűt ad emlékbe a hercegnek.
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(4) A vígopera zenéje operettes könnyedségű, pátoszmentes, megtalálható benne
az operai struktúrából és az operettekből is ismert (szerelmi) kettős, vagy éppen
az egy-egy karakter jellemvonásait bemutató zeneblokk. „Dohnányi éles szemmel ismerte fel a szövegben rejlő nagyszerű zenepszichológiai lehetőségeket.
[...] sehol semmi szépséghiba, disszonáns, erőszakos hangok. A kispolgárok etikájának megfelelő arany középút a zenében is, amelynek (sic!) idegen minden
exaltált szenvedély, nagyobb érzelmi kilengés, amely irtózik minden tragikus kimeneteltől” – foglalja össze 1929-ben Prahács Margit a Napkeletben megjelent
írásában (396).
(5) A tenorban a 19. századi társadalom hierarchikus szerkezetének reprezentálása történik különböző tulajdonságok felnagyításával, valamint azzal, hogy
Schippel karaktere nem hajlandó elfogadni, hogy törvénytelen gyermekként státusza alacsonyabb, mint a kvartett többi tagjáé. Ez a népszínmű- és operettstruktúra eleme is lehet, hiszen két (származás alapján és financiálisan is) különböző
státuszú karakter szembeállítása és az ebből származó dinamika sokszor adja e
művek alapkonfliktusát.29
2.3. A bűvös szekrény (1942)
A „[...] zenekonzervatórium tanára: Farkas Ferenc. Őt mint komponistát
óhajtom bejelenteni, akinek kétfelvonásos operáját éppen a napokban kötötte le
terminusra a pesti opera. Áprilisban már meg is lesz a premier. A vígopera címe:
»Bűvös szekrény«” (Egyed 1942: 5) – harangozza be Egyed Zoltán a Film Színház Irodalom hasábjain a következő kétfelvonásos esetpéldát, melynek zenéjét
Farkas Ferenc, librettóját pedig Kunszery Gyula jegyzi (Egyed 1942: 5). Ez a
történet eltér az másik három operáétól annyiban, hogy a keleti kultúrát mutatja
be, hiszen forrása az Ezeregyéjszaka egyik meséje.30
A történet egy fiktív, kitalált keleti államban játszódik, az idő nincs megjelölve (mesebeli). A főbb szereplők: Zulejka (a feleség), Hasszán (Zulejka férje), a
kádi, a vezír, a mufti, az asztalos és a három odaliszk (szerepkörük: rögzíteni
minden jelenet előtt a szituációt). 31 A I. felvonás négy helyszínen játszódik (lásd
őket a 3. elemzési pontban), a II. felvonás pedig Zulejka és Hasszán házában. A
felvezetőben megtudjuk, hogy Hasszán börtönbe került, asszonya szeretné kiszabadítani: „raboskodó férje miatt / Hozzájön egy asszony32/ Hogy szívében
könnyeivel / Irgalmat fakasszon” (Farkas–Kunszery 1942). A kádi, a vezír, a
29

Például az első hölgy és a szubrett különböző státusza: az egyik nemes hölgy, a másik pedig színésznő; vagy a bonviván és az első hölgy közötti társadalmi különbség.
30
„Az Ezeregyéjszaka rászedett kádi-meséje elevenedik meg Kunszery Gyula angyalian mulatságos librettójában” (K. K. 1942: 10).
31
Egyéb mellékszerepek: szolgák, asztalsegédek és szomszédok.
32
A kádihoz.
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mufti is csak akkor segít, ha az asszony egy éjszakát eltöltene a méltóságokkal.
A feleség kitalálja, hogy mindegyiket megleckézteti, szekrénybe fogja zárni,
amikor sorra megjelennek házában, az asztalosmester segítségét kéri egy háromrekeszes szekrény elkészítéséhez. Az asztalos szintén egy éjszakát kér fizetségül,
az asszony végül négyrekeszesre készítteti a bútort. Sorba érkeznek a férfiak,
mindegyik átadja a Hasszán szabadulásához szükséges dokumentumokat, azonban azt hiszik, a nő egy-egy rokona közeledik, bebújnak a szekrénybe. Mikor
már mindannyiban a bűvös szekrény rabjai, és rájönnek arra, hogy átverték őket,
kiabálnak, mire a szomszédság ördögi, démoni teremtmény jelenlétét hiszi a
szekrényben. El szeretnék égetni, de rájönnek az átverésre, és szabadon engedik
a férfiakat (Farkas–Kunszery 1942: o.n., vö. Farkas Kunszery 1961: 5–10. 1.
kép: 10–14. 2. kép: 14–18. 3. kép: 18–23. 4. kép: 24–40). Hasszán is megmenekül a börtöntől, az asszony sikeresen megmenti férje életét, és megleckézteti,
megszégyeníti az államférfiakat.
(1) A szüzsében fellelhető sablon, hogy egy másik kultúra, közeg megjelenítése,
egyediként való bemutatása és annak kontrasztba állítása a saját kultúrában fellelhető mintázatokkal, megtalálható az operettek témahasználatában is. Ugyanakkor itt a kontraszt megteremtése nélkül mutatják be a „keleties” kulturális kódokat (orientalizmus), hiszen a történet alapja egy átdolgozott mese, képzeletbeli
(fiktív) helyszínen és időben.
(2) Két karaktertípust jelölök meg jelen esetben: a primadonna és a táncoskomikus archetípusába tartozó szereplőket.
(a) Zulejka a primadonna archetípusának jegyeivel rendelkezik, bátor, ravasz és
céltudatos asszonyként ismerjük meg, aki a szerelméért, aki jelen esetben a férje,
képes vallási- és világi vezetők elé járulni, majd a célja érdekében kihasználni
őket úgy, hogy házastársi esküjét ne szegje meg. „No, de van-e olyan szekrénye,
/ Amelyben van három rekesz, / Olyan nagy, hogy belefér egy ember? [...] Hát,
ha pénzért nem csinálja, / Mit kér a munkáért? [...] Most már értem, milyen fára
/ Vásik a foga, / Nem is ostoba. / Mint az új kaput, / úgy bámul, / Kéne, úgy-e,
cédrus, / Drága habos kőris? [...] Jó, rendben van hát, kész az alku”33 – egyezik
meg az asszony az asztalossal, és eszeli ki, hogy egyikükkel sem fogja megszegni a házassági esküjét, hanem szégyenükre mindegyik a szekrénybe – a bűvös
szekrénybe – fog kerülni.
(b) A négy férfikarakter – a kádi, a vezír, a mufti és az asztalos – a táncoskomikusi jellemvonások hordozói. Érdekes ez a struktúra, mivel mindannyian a nő
kegyeiért versengenek nem tisztességes módon. Nem igazi ellenfelei egymásnak
és a férjnek sem, hiszen az asszonynak nem komolyak a szándékai a férfiakkal.
Ők mégis hiszékenyek, rászedhetők, az asszonyi ügyeskedésnek és saját erkölcstelen szándékaiknak az áldozatai.
33

Az I. felvonás 4. képében Zulejka blokkja az asztalosmesterrel.
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(3) Az I. felvonás négy képre osztható:
(1. kép) a kádinál (a kádi és Zulejka);
(2. kép) a vezírnél (a vezír és Zulejka);
(3. kép) a muftinál (a mufti és Zulejka blokkja);
(4. kép) az asztalosnál (az asztalos és Zulejka jelenete).
A II. felvonás nincs részekre tagolva, mégis hasonló szakaszokat látunk:
(1.) meghozzák Zulejkának a bútort;
(2.) megjön a kádi;
(3.) megérkezik a vezír és a mufti;
(4.) megjön az asztalos (tetőpont);
(5.) megérkeznek a szomszédok (megoldás).
Nyelvezete dallamos, koherens, a dalblokkok egymásra épülnek (például
ahogy Zulejka sorba megy a vezetőkhöz, majd ahogy a vezetők megérkeznek
Zulejkához), és sok a nyelvi ismétlés is.
(4) „[...] milyen bűbájosan illusztrálja ez a muzsika a keleti mesevilágot, mennyi
humor és zenei sziporkázás van egy-egy taktusban!” (K. K. 1942: 10) Elsődleges
célja a szórakoztatás. A történetet jól kiszolgálja a dallamvilág, a mese- és a vígopera zenei struktúrája az operett álomvilágára és az idilli színművekre (habár
ott csak maximum 1-1 dalbetétet találhatunk) emlékeztet.
(5) A keleti kultúra és motívumok felnagyított és sztereotipizált bemutatása, melybe beletartozik a vallási- és a világi vezetők, az eljárások és a férj igen leleményes
(de törvényes) kiszabadítása is. A törvénykezésben fellelhető igazságtalanságok és
akár megvesztegetések bemutatása is ide tartozik: „[...] a hatalmas törvénykönyvben / mellette szól minden34 / De bíránk az igazságot / Nem méri ám ingyen. /
Nagy ára van a törvénynek, / – Megáll itt az elme! – / Mi kell hát a kapzsi vénnek?
/ Zulejka szerelme!”35 (Farkas–Kunszery 1942), „[...] a törvény zárt ajtó, / Kulcs
az ajándék” (Farkas–Kunszery 1942), „[...] azt mondtad, édesség / Semmi nincs
nálad, / Pedig hát tömve / Az éléstárad: / Pergetett cukor, / A hajzatod pelyhe, / A
szájad csókbor / Jáspis-kehyhe” (Farkas–Kunszery 1942).36
3. Az „operettszerűség” problémája
Az elemzések alfejezeteihez csatolnám a művet megrendelő és a művet elkészítő személyek közötti félreértést és kibontakozó konfliktust arról, hogy ki mit
vár egy operaszerzőtől, s hogy miért lehet baj, ha kevésbé operaszerű egy rendelésre készült vígopera. A Csínom Palkó zenéjét Farkas Ferenc – akinek vígoperája szerepel az elemzett művek között –, a librettót pedig Dékány András jegy34

Utalás Hasszán ártatlanságára.
A három odaliszk dalában a kádi és Zulejka blokkja előtt.
36
Ismételten vezír szavai.
35
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zi. 1949-ben rádiójátékként debütál37, majd 1951-ben mutatják be az Erkel Színházban (Székely 1994: 202). Azonban a Farkas–Dékány szerzőpáros alkotása
eredetileg az opera műfajába kellett volna, hogy illeszkedjen, hiszen a szerződés
opera mű komponálására és írására szólt. A kritika a megrendelők részéről főként a darab „operettszerűségét” emeli ki természetesen pejoratív értelemben, és
változtatásokat kérnek a szerzőpárostól, akik kénytelenek eleget tenni, hiszen a
megrendelő és a megrendelő által feltételezett közönségigény kiszolgálása az elsődleges. A népszínmű egyik megújítási iránya a daljátékok térhódításához vezet. A Csínom Palkót nem az eredetileg megjelölt műfajba, azaz nem az opera
kategóriába sorolják, de nem is az operettek közé, hanem daljátékként kerül be a
színházi- és zenei diskurzusba. Az operettel szemben fellelhető előítéletek és az
opera–operett ellentétpárról való elképzelést tápláló megrendelői gondolkodás
megszokott, de az, hogy a népszínmű és az operettséma közötti műfajt, azaz a
daljáték kategóriáját már elfogadják, számos további kérdést generál: miért preferálják jobban a daljátékot a megrendelők az operettnél? Az opera és a daljáték
között nem feltételeznek minőségbeli különbséget? A daljáték pedig inkább
„operettszerű”, mint operai, innentől kezdve a műfaji kategóriába sorolás némileg értelmét veszti, hiszen a népszínmű, a daljáték és az operett, valamint a vígopera (opera) közönsége és célcsoportja ugyanaz.
A következő kérdésem egyértelműen arra fókuszál, hogy nem lehetséges-e
az, hogy a szigorú műfaji határok és kategóriákba sorolás az alkotók és a megrendelők némileg túlgondolt és zártságot feltételező rendszere, s a szórakoztató
zenés színházi műfajok esetében a nézők elvárásai nem változnak műfajokként,
hanem ugyanolyan igényeik lesznek egy operettel és vígoperával szemben, mint
akár a népszínmű és daljáték esetében. Ennek már csak azért is aggályos a berögzülése, mert a hibridműfaj kategória összeférhetetlen a feltételezett műfajszerkezeti és műfaj funkciójú zártsággal.
A színházcsinálók feltételezése az, hogy a sikert vagy éppenséggel a bukást a
műfaji kategória determinálja.38 A nézői tudásról és tudatlanságról, az ízlésvilágról, valamint a siker és bukás folyamatáról Hevesi Sándor így vélekedik: „siker
és bukás sohasem igazság kérdése vagy érdem dolga, hanem tömérdek véletlennek és hatásnak eredője, s maga a közönség nem szuverén és tudatos, hanem inkább naiv és jámbor. Ízléséről és igényeiről nemigen tud számot adni, és annyira
alá van rendelve a véletlennek és a változásoknak, hogy maga sem tudja megmondani, hogy miért tetszett neki ez a darab s miért utálja a másikat. Minden
közepes értékű és érdekességű darabnak lehet nagy sikere a színpadon, a legjobb
darab is megbukhatik anélkül, hogy bárki felelős lenne érte” (Hevesi 1961: 206).
Hevesi véleményéből kiidulva, a néző nem tudatos és nem szuverén, tehát nem
37

Ezért a daljátékért megkapja a Kossuth-díjat (Székely 1994: 202–203).
A műfajokkal szembeni attitűdöket ezért a színházcsinálók oldaláról is lehetne vizsgálni.
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feltétlenül a műfaji besorolás szerint fog dönteni egy darab és a belőle elkészült
előadás sorsáról, hiszen a műfaji határokat már nem tudjuk meghúzni élesen. Így
aztán ismételten joggal fogalmazódik meg bennünk a gondolat, miszerint van-e
baj azzal, ha „operettszerű” bármely zenés műfaj. Következtetésem az, hogy a
Csínom Palkó esetében a 20. század magyar színházi közegében az intézményes
különállás is eredményezheti a műfajok közötti hierarchiát: az operettnek a Fővárosi Operettszínházban39, az operának (vígoperának) pedig az Operaházban és
az Erkel Színházban a helye, gondolják a színi igazgatók, illetve a művészeti és
a gazdasági vezetők. Ezt a különállást a nemzetközi repertoár kialakítása alapozza meg 1912-ig40 az operaszínpadokon: „a pesti operaszínpad irányítói az 1860as évek közepétől egyértelműen úgy határozták meg profiljukat: operaszínpad
az, ahol nem játszanak operettet. 1860 és 1863 között ugyan, kapva az újdonságon, a Nemzeti Színház sietve bemutatott fél tucat Offenbach-egyfelvonásost;
Franz von Suppé is megjelent a műsoron korai vígoperácskával. De a folytatás
elmaradt. Az egész estét betöltő Offenbach-operetteket a Nemzeti Színház vezetősége távol tartotta a színpadtól, annak ellenére, hogy ekkor még, a szétválás
előtt egy egész évtizeddel, a népszínmű és énekes játék még az összműsor szerves része volt. Olyan határozottan húzták meg a vonalat az operettkísérletek
után, hogy szinte azt hihetnők (sic!) a Nemzeti Színház igazgatósága tudatosan
feltette magának a kérdést: Offenbach vagy Wagner, és Wagner mellett döntött.
Másképpen fogalmazva, a repertoárt túlnyomólag, ha nem is kizárólag a
Meyerbeer-típusú nagyopera irányába fejlesztették (amibe Wagner ápolása nagyon is beleillett)” (Székely 2001: 66).
4. Összegzés
A három vígopera elemzésével, valamint a Csínom Palkó bemutatásával célom az volt, hogy érveljek a middlebrow kategória használata mellett a 20. századi magyar vígoperák esetében, hiszen csakúgy, mint a magyar operettet és a
magyar népszínművet, a vígoperát is elsődlegesen a (városi) középréteg fogyasztotta. A highbrow (opera) és a lowbrow (népszínmű és operett) ellentétpárt megkérdőjelező kutatást a későbbiekben az elitkultúra és a presztízs viszonyának
vizsgálatával kívánom kiegészíteni.

39

Valamint a Népszínházban. Továbbá a Király Színházban, egészen annak 1935-ös bukásáig és
bezárásáig. Érdekesség és a gazdasági logikát alátámasztó tény, hogy a színház 1918 és 1925
között az Unio Színházüzemi és Színházépítő Részvénytársaság része, trösztösödés megy végbe,
mely Beöthy László nevéhez kötődik (Hont 1962: 229–230).
40
1884-től már az Operaházban.
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Marosán Gréta

Kulturális programok Debrecenben
Mit mondanak a nemzetközi hallgatók?
1. Bevezetés
A Debreceni Egyetem évről évre népszerűbb a külföldi hallgatók körében. A
2018/2019-es tanévre beiratkozott teljes képzéses hallgatók száma 5664 fő (Debreceni Egyetem honlapja, 2019), ez a szám pedig indokolttá tesz különféle felméréseket. A teljes képzésre beiratkozott hallgatók mellett az Erasmus programban vagy a Debreceni Nyári Egyetemen tanulók létszáma is jelentős. Az, hogy
közel 120 országból érkeznek a hallgatók, érdekes adatokat eredményezhet, ha a
kulturális fogyasztást és aktivitást vizsgáljuk.
Ahogyan Hégely (2019) is írja, nem csak az egyetem területén fordulnak meg
a fiatalok, hanem a város számos részén, ahol a helyiek szerint jelenlétük már
mindennaposnak számít. Egyre több szolgáltatás elérhető angol nyelven is, a
legfrissebb újítás az 1-es és 2-es villamosok megállóinak kétnyelvű bemondása.
De mi a helyzet a kultúra és a szabadidő területén? Ott is elérhetőek a szolgáltatások angol nyelven is?
A 2019-ben megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián bemutatásra kerültek az érintett célcsoport szabadidős tevékenységei, kiemelt figyelmet szentelve kulturálódási szokásaiknak. Arra a kérdésre kerestem és kaptam választ, hogy milyen kulturális intézményekbe és eseményekre látogatnak el
a Debrecenben tanuló nemzetközi hallgatók. Ezek alapján a jelenlegi tanulmány
azokat a kérdéseket taglalja, hogy az említett csoport tagjai tudnak-e egyáltalán a
városban zajló jobbnál jobb programlehetőségekről, illetve hogy érdeklődnek-e
egyáltalán az ilyenféle kulturális kikapcsolódás iránt.
Jelen vizsgálatban nem szerepel a hallgatók saját kultúrájának megtartása
mint individuális tevékenység (pl. otthonról hozott berendezési tárgyak, zászlók,
ruhák, étkezési szokások), csak a kulturális közegben megvalósuló tevékenységeket, a helyi kultúra megismerését, és a helyi kulturális események és intézmények látogatását vettem számításba.
2. A téma aktualitása és a problémafelvetés
A témaválasztás és a dolgozat megírásának egyik legfontosabb előzménye,
hogy tanulmányaink során számos nemzetközi hallgatóval kerültünk kapcsolatba. Ez igaz különböző szervezetekre (pl. tagság az AIESEC-nél), egyesületekre
(pl. Hortobágy Néptáncegyüttes indiai táncosa), valamint egyszerű érdeklődé159

sekre, nyitottságra is (pl. segítségkérésnél magyarul beszéltek hozzánk). Ilyen és
ehhez hasonló pozitív tapasztalatok után fogalmazódott meg, hogy mennyi új
impulzus, úgynevezett „kulturális sokk” érheti azt, aki nagymértékben eltérő
kultúrkörből érkezik Magyarországra tanulni.
Az irodalmi előzmények leírásai alapján azt vettem észre, hogy a megismerési folyamatban kissé le vannak korlátozva, a hagyományosan vett kulturálódásra
nincs sok lehetőségük. Fő problémaként a nyelvi akadályokat helyezem a kutatás
középpontjába, hiszen, mint ahogyan ez az intézményekkel készített interjúkból
is kiderült, idegen nyelvű tárlatvezetésekkel, előadásokkal, hirdetéssel nem sok
intézmény rendelkezik. A téma aktualitása két tényezővel is alátámasztható: először a tanulási céllal hazánkba érkező külföldiek magas száma az, ami indokolttá
tesz egy ilyen jellegű kutatást, másodszor az, hogy az ide érkezők fő motivációi
közt szerepel a másik kultúra megismerése (Hangyál–Kasza 2018).
Debrecen város sok neves rendezvénnyel büszkélkedhet. A bőséges választékot a nemzetközi hallgatók is elismerik.
„Számos jó program van, ahová el tudunk menni a barátokkal, és új
embereket ismerhetünk meg.” (1. hallgató)
„Aki szeret kimozdulni otthonról, annak sok jó lehetőséget biztosít a
város.” (2. hallgató)
Ugyanakkor sokan azt is megemlítik, hogy ezek többnyire csak a magyar közönséghez szólnak.
„Nem értesülünk a programokról. A hirdetések magyar nyelvűek,
angolul csak a beszámolót olvashatjuk a rendezvény után, és akkor
mondom, hogy de jó lett volna elmenni, csak hát nem tudtam róla.”
(3. hallgató)
3. Az empirikus vizsgálat bemutatása
A hipotézisek egy részét saját tapasztalatokra alapozva, másik részét pedig az
olvasottak alapján állítottam fel. Így a dolgozat mind induktív, mind deduktív
hipotéziseket is tartalmaz. Szintén különbséget tehetünk a kérdőívekre, illetve az
interjúkra irányuló feltevések között, de egyes esetekben az összevont elemzés
alkalmazásával komplexebb eredményeket kaphatunk.
Jelen kutatással egyidejűleg a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézetéhez tartozó Földrajz szak idegenforgalmi szakirányán tanuló Hégely Adrienn és
Jánk Renáta is hasonló kutatást végeztek szakdolgozatukhoz. Ők turisztikai
szempontból vizsgálták a külföldi hallgatók szokásait debreceni és országos viszonylatban egyaránt. Fő kérdéseik, melyekre választ kerestek, hogy mivel és
hol töltik szabadidejüket a hallgatók, és mi az, ami megfogja őket. Valamint kíváncsiak voltak arra, hogyan lehetne elérni a nemzetközi hallgatókat. További el160

térés, hogy ők a teljes képzésben résztvevőkön kívül a cserehallgatók csoportját
is vizsgálták. Az általuk végzett kutatás több pontban is fedésben áll a felmérésemmel, így releváns konklúziókat vonhattam le. A megosztott nemzetközi hallgatókra vonatkozó részeredményeik nagyban növelik az általam kapott adatok
hitelességét, hiszen egyes kérdésekre vonatkozóan további 154 nemzetközi hallgató véleményéről is lehet olvasni a következőkben.
Elsőként nézzük meg az empirikus részt meghatározó hat hipotézist.
1. hipotézis: Feltételezésem szerint a válaszadók többsége ugyan érzékeli a
kultúra területén jelentkező hiányosságokat, mégsem tart különösebben igényt a
változtatásra. Ennek fő oka az idő (Kemény és Kiss 1996) és az érdeklődés hiánya.
2. hipotézis: Számításaim szerint a debreceni kulturális intézményeket és eseményeket általában ismerik, de többnyire csak ritkán vagy soha nem látogatják.
Ennélfogva azzal, hogy fontos a magyar kultúra megismerése kulturális intézmények és események látogatása révén, a többség nem fog egyetérteni.
3. hipotézis: Stefán (2009) a Pécsi Egyetem magyar hallgatóit vizsgálta. A
megkérdezettek 40%-a soha nem jár moziba. Feltételezésem szerint az általam
vizsgált nemzetközi hallgatók sokkal inkább élnek ezzel a lehetőséggel, mivel a
szabadidő eltöltéséhez az angol nyelvű filmek mellett nem sok egyéb szolgáltatás érhető el angol nyelven.
4. hipotézis: Feltételezem, hogy a kikapcsolódási lehetőségekkel elégedettek
a nemzetközi hallgatók. A megbecsültségük viszont sokakban bizonytalan.
5. hipotézis: Feltételezem, hogy az idegen nyelvismeret hiánya problémaként
jelentkezhet az integrálódás és a kulturálódás folyamatában (Klineberg–Hull
1979).
6. hipotézis: Számításaim szerint az intézmények nem rendelkeznek a nemzetközi hallgatók igényeire vonatkozó adatokkal, így nincsenek tisztában a szolgáltatások felé irányuló elvárásokkal.
4. A minta jellemzése
Az empirikus részt két síkon vizsgáltam. Elsőként a kínálati oldal perspektívájából mértem fel a helyzetet, amely során több debreceni intézménnyel is készítettem interjút. A kérdéseket főként a hivatkozott irodalmak alapján, valamint
a kérdőívben is feltett kérdésekre reflektálva állítottam össze. A felkeresett intézmények között szerepelt az Agóra Tudományos Élményközpont, az Apolló Mozi, a Csokonai Színház, a Déri Múzeum, a Kölcsey Központ, a MODEM, a Református Kollégium Múzeuma, a Visit Debrecen iroda és a Visit Debrecen információs pont. A felsorolt intézmények egy-egy olyan hozzáértő munkatársával
vettem fel a kapcsolatot, aki tisztában van a látogatók összetételével. Az egyes
intézmények dolgozói elhivatottsággal és segítőkészséggel fogadtak.
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Az interjúk lefolytatásával párhuzamosan elkezdtem a kérdőívet minél több
Debrecenben tanuló nemzetközi egyetemistához eljuttatni. A körülbelül 3–5 percet igénybe vevő kérdőívet online készítettem el, és a szorgalmi időszakot megelőző héttől kezdve folyamatosan továbbítottam őket. Elsőként az ismerőseim
körében, majd az International Student Union zárt hallgatói önkormányzati csoportba, valamint több, nemzetközi hallgatókat tömörítő csoportba is. Ezzel az
volt a cél, hogy biztos lehessek abban, hogy csak a Debreceni Egyetem nemzetközi hallgatói töltik ki. A válaszadási hajlandóság magas volt. A lekérdezési folyamat október közepén zárult le, és a közel két hónapos terepmunka folyamán
200 fővel sikerült kitöltetni a kérdőívet, mely során igyekeztem a nemek arányára is odafigyelni, így végül a nők–férfiak 53–47 arányban válaszoltak. Az, hogy
minden campusra ellátogattam, lehetőséget adott a Debrecenben angol nyelven
elérhető szakok mind a 14 karán tanulóknak a válaszadásra. Így a kari leosztás a
következőképpen alakult: a városban tanuló külföldiek arányához hasonlóan az
orvostanhallgatók teszik ki a legnagyobb csoportot 72 fővel. Őket követik a
mérnökök, majd a Népegészségügyi, a Gazdaságtudományi és a Természettudományi és Technológiai Kar hallgatói következnek. Ezeket követik az Informatika, a Gyógyszerésztudományi, a Fogorvos-tudományi, a Mezőgazdasági-, Élelmiszer-tudományi és Környezetgazdálkodási Kar, az Egészségügyi, a Bölcsészettudományi és a Zeneművészeti Kar hallgatói. Azt azonban meg kell említenem, hogy a kérdőív kitöltésére felkért hallgatók kiválasztása véletlenszerűen
történt, így nem beszélhetünk reprezentatív eredményekről.
A kari megoszlás mellett a származás szerinti eloszlás is fontos, hiszen másmás kultúrával rendelkeznek az egyes nemzetek. A Debrecenben tanuló, 109 országból érkezők közül összesen 42 ország képviselőit sikerült megkérdezni. A
válaszadók közel negyede nigériai orvostanhallgató. Ez az arány jól reprezentálja a nigériai hallgatók arányát, ami a 2017–2018-as tanévben 643 főt jelentett
(Debreceni Egyetem honlapja, 2019). Az ezt követő helyeken Jordánia, Irán és
Pakisztán találhatóak, majd a fennmaradó 38 országból érkezők száma 8 és 1 fő
között oszlik meg.
Az életkor tekintetében az 1996 és 2001 között születettek vannak az élen
118 fővel, majd az 1991 és 1995 között születettek 62 fővel, végül az 1979 és
1990 között született korosztály zárja a sort 20 fővel.
A Debrecenben töltött szemeszterek tekintetében a megkérdezettek 41,5%-a
több mint négy félévet töltött már el a városban. Annak köszönhetően, hogy a legtöbben 1996 és 1999 között születtek, az elsőévesek és a 3-4 szemesztert Debrecenben töltők aránya közel azonosan alakult. Ha pedig fokozat szerint csoportosítjuk a válaszadókat, értelemszerűen az osztatlan képzésben résztvevők vannak
a legtöbben, majd a BSc-s, az MSc-s, és végül a PhD-s hallgatók követik őket.
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5. A vizsgálat eredményei
Első hipotézisemre, miszerint a válaszadók többsége érzékeli a kulturális területen jelentkező hiányosságokat, kettős válaszok születtek. A kérdéssorban
szereplő egyik kifejtős kérdés a debreceni kikapcsolódási lehetőségekkel való
elégedettségre vonatkozott. A válaszok kategorizálása után jól kirajzolódtak a
problémát jelentő tényezők. A legtöbb negatívum a nyelvi nehézségekre vonatkozik, amely nemcsak a helyiek nyelvtudására, hanem az intézmények nyújtotta
szolgáltatásokra is kiterjed. Ilyen jellegű visszacsatolást 47-en írtak, és további
11 fő írt általánosan negatív hangvételű véleményt. Ilyenek például az unalmas,
szervezetlen, egyhangú jelzők. Ugyanakkor 39 pozitív értékelés is született, melyek szerint naprakész, minden korosztály számára szórakoztató programlehetőségeket kínál a város, aki érdeklődik, számos lehetőséget talál, és van, aki nem is
vár el többet, mondván, jól tudjuk, hogy nem angol nyelvű országról beszélünk.
A hipotézis második részében feltételezett helyzetet azonban egyértelműen
megcáfolták az eredmények. Állításom szerint az időre (Kemény és Kiss 1996) és
az érdeklődés hiányára hivatkozva nem tartanak igényt változtatásokra. A kapott
eredmények alapján úgy tűnik, hogy ha lennének angol nyelven elérhető programok, a külföldi hallgatók nagy része nyitott lenne rájuk, és igénybe venné őket.
Legalábbis a megkérdezett 200 hallgató 90,5%-a igennel válaszolt erre a kérdésre
(1. ábra). A fennmaradó 9,5%-ot főleg orvostanhallgatók és az első vagy második
szemeszterüket Debrecenben töltők tették ki, akik közül 19-en a pénzre, 17-en az
időre és 13-an az érdeklődés hiányára hivatkoztak. Egy személy több alternatívát
is jelölhetett indokként, így a 200 megkérdezett hallgatóból legtöbben (42-en)
lehetnek azok, akik nem élnének a kulturális szféra nyújtotta lehetőségekkel.

1. ábra: Ha elérhetőek lennének angol nyelven a különböző kulturális
lehetőségek, élnél-e velük? (fő) (N=200)
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Ha nem, mi ennek az oka? (fő) (N=19)
Az figyelhető meg, hogy akik a debreceni intézmények látogatására vonatkozó kérdésnél a legtöbb intézmény esetében a „Nem látogatom” vagy „Nem ismerem” alternatívákat jelölték, leginkább érdeklődés hiánya miatt nem tartanak
igényt a szolgáltatásokra. Ugyanakkor az nem mondható el, hogy csak az elsőéveseknél figyelhető meg ez a jelenség. Sokan nincsenek tisztában a helyi lehetőségekkel. Ez abban is megmutatkozott, hogy az egyik kérdésben javaslatot tehettek, mi az, amit szeretnének, ha elérhető lenne angol nyelven. Volt, aki olyat
írt, ami jelenleg is működik Debrecenben.
A már említett Hégely és Jánk féle kutatás is kitér erre a kérdésre, és közel
azonos eredményeket láthatunk a két felmérésben. Az általuk vizsgált 154 nemzetközi hallgatóból 116-an vennének részt, 33-an talán, és csak öten mondták
azt, hogy nem. Következő kérdésük az igényekre vonatkozott, melyben arra voltak kíváncsiak, hogy érdeklődnek-e a nemzetközi hallgatók a Debrecenben zajló
kulturális események iránt. Eredményként 65 igent és 87 nemet láthatunk, mely
utóbbiból 14-en egyáltalán nem érdeklődnek, míg 73-an néha.
Természetesen fenntartásokkal kell kezelnünk a kapott eredményeket. Egyrészt azért, mert a nagyszámú alapsokaságból csak 200 főt (jelen kérdésnél 354
főt) reprezentálnak igazán a szemléltetetett eredmények, másrészt azért, mert a
személyes kitöltetéskor mindig fennáll az a veszély, hogy inkább pozitív irányba
hajló válaszokat jelölnek a kérdőívben, mintsem őszintén reagálnak. Ugyanakkor az opcionálisan kitölthető kérdésekre is sok válasz érkezett, melyek egyáltalán nem mutatják az elszigetelődni vágyás jelét. Húszan jeleztek vissza az angol
nyelvű információk elérhetősége kapcsán, melyek többségében a rendezvények
és a programok angol nyelvű hirdetésére fókuszálnak. A megkérdezettek többsége Facebook-csoportokon keresztül, a debrecen.hu oldalon vagy ritkább esetben szóróanyagokról informálódik.
A második feltevés az előzővel szorosan összefügg, így az eddig kapott eredmények validálása és ellenőrzése érdekében hasonló, visszacsatoló kérdéssel próbáltam rájönni a valós általános véleményre, mely arra irányult, hogy mennyire
fontos a magyar és a helyi kultúra megismerésében a kulturális intézmények és
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események látogatása. A kapott eredmények valóban azt mutatják, hogy a válaszadók 30,5%-a teljes mértékben fontosnak tartja, további 49,5% is fontosnak ítéli,
valamint 15,5% azoknak az aránya, akik se nem támogatják, se nem ellenzik azt,
hogy ez így van.
Azt, hogy az információ hiánya miatt tájékozatlan hallgatók mennyire ismerik Debrecen intézményeit és eseményeit, jól szemléltetik azok a magas mutatók, amelyek a feltételezésemmel ellentétben az intézmények és a programok ismeretlenségét mutatják. Dusa (2012) azt figyelte meg, hogy a külföldi hallgatók
elsősorban nem a kultúra megismeréséért választják az országot vagy a várost,
ugyanakkor hosszú itt tartózkodásuk alatt nyitottabbá és fogékonyabbá válnak a
kultúrára. Ha összevetjük azokat, akik három vagy négy szemeszter óta tanulnak
Debrecenben illetve azokat, akik már több mint négy szemeszter óta élnek itt,
azt láthatjuk, hogy a megkérdezettek több mint 70%-a legalább három félévet
töltött már Debrecenben. Ennek ellenére a debreceni intézmények nem túl nagy
arányban ismertek, sőt nem is látogatottak.

2. ábra: Jártál-e már ezekben a debreceni intézményekben? (N=354)
A fenti ábra a két párhuzamosan folytatott kutatás összesített eredményeit
szemlélteti. A mozizással és a szabadidő-felhasználással kapcsolatos hipotézisem
beigazolódását mutatja, hogy a két mozi ismeretsége és látogatottsága a legnagyobb (2. ábra). Legtöbben pedig a MODEM-et és a Református Kollégium Múzeumát nem ismerik. Az előbbiről többen érdeklődtek a kérdőívezés során. Nem
meglepő, hogy a Cinema City kivételével minden intézményről elmondható,
hogy jóval többen vannak azok, aki még nem jártak ott, mint akik már igen. Hazájuk vonatkozásában arra a hasonló kérdésre, hogy milyen gyakran látogatják
az ilyen jellegű intézményeket a „Soha” és a „Nagyon ritkán” kategóriákat jelölték a legtöbben. Ebből arra következtethetünk, hogy eleve nem jellemző, hogy
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színházakba, múzeumokba járnának, ez tehát a Debrecenben töltött idő alatt sem
változik meg.
Másrészről azonban az igényfelmérésre vonatkozóan a válaszadók több mint
fele 5-ös fontosságúnak jelölte az angol nyelvű színdarabok játszását, valamint
az angol nyelvű tárlatvezetéseket. Ezek alapján szintén hangsúlyoznunk kell,
hogy fontos a kritikus szemléletmód.
Hasonló képet kapunk, ha a különböző eseményeken való részvételt vizsgáljuk. Komolyzenei és könnyűzenei koncerten otthon sem vesznek részt túl gyakran. Helyi eseményeken és nemzeti ünnepeken azonban gyakoribb a fiatalok
megjelenése, ha ezt hazai viszonylatban vizsgáljuk. Nyilvánvalóan nem ünneplünk minden hónapban valamilyen nemzeti ünnepet, de ettől eltekintve is magasan kiemelkedik a „Soha” és a „Nagyon ritkán” válaszok száma. Az eredmények
alapján összességében úgy tűnik, viszonylag nagy arányban ismerik a Debrecenben zajló eseményeket.
Szintén megemlítendő Hégely és Jánk felmérése, mely azt mutatja, hogy az
olyan programokon, amelyeket nem az egyetem vagy a nemzetközi hallgatók csoportja szervez, 77-en nem vesznek részt. Ebből 60 fő arra hivatkozik, hogy nincsenek elérhető információk. 76 főre azonban jellemző, hogy ellátogatnak városi
programokra is. Legtöbb esetben barátok, szaktársak hatására látogatnak el egyetemi szervezésű eseményekre. Ez nem csak az egyetemi programokról mondható
el, hanem a városi rendezvényekről is. Utóbbira vonatkozóan 29-en megemlítik,
hogy nem értesülnek a helyi programokról, és ez az oka a távolmaradásnak.
A harmadik feltevés a mozik látogatottságára vonatkozik. Az eddigi eredmények után érdemes a szabadidejükben végzett tevékenységeket is megvizsgálnunk. Azt láthatjuk, hogy a filmezés után a bevásárlóközpontokba járás és a
sportolás tartozik még a kedvelt programok közé. Ezt követi a mozizás és a
szórakozóhelyek látogatása. Végül a kulturális tevékenységek köre, melyet meglepő módon 45 fő jelölt, majd a fent említett könnyűzenei koncertek látogatása
zárja a sort, ha az egyéb válaszokat (pl. alvás, kávézás, időtöltés barátokkal) nem
vesszük figyelembe.
Ha a szabadidő-felhasználásukkal kapcsolatos kérdésre adott válaszokat elemezzük, látjuk, hogy valóban első helyen áll a filmek vagy sorozatok nézése,
melyet 123 fő jelölt. Ugyanakkor a moziba járást már kevesebben, mindössze
56-an jelölték. Ezt egyértelműen az eredményezheti, hogy a legtöbb film ma már
online is elérhető vagy letölthető. A megkérdezettek a származási országukban
megközelítőleg fele-fele arányban járnak moziba: 106-an legalább havi egyszer
vagy 2-3 havonta, és 94-en nagyon ritkán vagy soha. Ha a debreceni mozikra vetítjük ki ezt a kérdést, az első csoport tagjai 79-en, a második csoport tagjai 99en. Ezek az adatok Cinema City látogatottságáról tájékoztatnak. Az Apolló mozi
esetében csupán 14-en jelölték az első kategóriát, 45-en a „Nagyon ritkán”-t, és
80-an a „Sohá”-t. Az Apolló mozit képviselő munkatárssal készített interjúm
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során az interjúalany elmondta, hogy a Cinema City felkapottabb, már csak az
elhelyezkedéséből adódóan is, saját ismertségüket 40-50%-osra értékelte. Helyesen ítélte meg, hogy a Cinemát többen ismerhetik. Míg a Cinemáról csak 22-en
nyilatkozták, hogy nem ismerik, addig az Apollóról ezt 61-en mondták el. Az angol nyelvű filmvetítésekről megoszlanak a vélemények. Átlagosan 36-an jelöltek
minden kategóriát az „Elégedett”-től az „Elégedetlen”-ig, további 20 személy
nem látogatja ezeket. Az opcionálisan kitölthető kérdésnél, amely a szórakozási
lehetőségekkel kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalásokra kérdezett rá, többen is kiemelték, hogy élnek az angol nyelvű vetítések látogatásával, és elégedettek is velük, de olyan is volt, aki ötletként javasolta ezt, ami arra enged következtetni, hogy nem tud erről a már meglevő lehetőségről.
A rangsor hitelességét támasztja alá, hogy a fent említett hasonló felmérésben
megkérdezettek közül mindannyian jártak már a Fórumban, de kulturális intézményekben, múzeumban és színházban a 154 hallgatóból csak 6-an. A leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások közé tartoznak a bevásárlóközpontok, a sportoláshoz kötődő létesítmények, az éttermek és street food bárok, valamint a szórakozóhelyek (klubok és pubok).
A fenti eredmények alapján nem meglepő, ha azt látjuk, hogy a többségében átlagos anyagi háttérrel ide érkezők közel fele 0-3000 forintot költ el kulturális
tevékenységre, míg szórakozásra arányos eloszlással, de jóval többet fizetnek ki
(3. ábra).

3. ábra: Átlagosan mennyit költesz havonta kulturális szórakozásra
és mennyit szórakozásra? (N=200)
A negyedik hipotézisre fókuszálva a kikapcsolódási lehetőségekkel való elégedettségről is elmondható, hogy megoszló vélemények születtek, melyet jól
szemléltet a 2,62-es átlag. Kiemelnék egy konkrét választ, mely így szól: „Direkt
nincsenek kulturális lehetőségek biztosítva számunkra, ezzel is arra sarkallva
minket, hogy menjünk inkább vásárolni.” Ezt az intézmények dolgozói is alátámasztották azzal, hogy a szabadidejük irányított.
Első körben az angol nyelven már elérhető eseményekhez és lehetőségekhez
való viszonyulásukra kérdeztünk rá (4. ábra). Ezek a már említett angol nyelvű
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filmvetítések, az International Food Day, a Global Tower, az American Corner
programjai és a MODEM egyik időszakos kiállítása, melyet angol tárlatvezetéssel is meg lehetett tekinteni. A kapott válaszokból azt láthatjuk, hogy a legtöbben
nem is látogatják ezeket. Kivételt képez az International Food Day, mellyel a
többség teljes mértékben elégedett. Szintén érdekesnek bizonyult azt látni, hogy
közel 100-an nem ismerik az American Cornert, holott annak részben ők a célcsoportja.

4. ábra: Mennyire vagy elégedett az angol nyelven elérhető
szolgáltatásokkal? (N=200)
A válaszadók nem feltétlenül tapasztalataik alapján válaszoltak, hiszen kevesebben jártak már az egyes helyeken, mégis véleményt formáltak. Így tehát az,
hogy általában véve sok a semleges hozzáállás, jelentheti azt is, hogy jónak tartják, hogy vannak ilyen lehetőségek, de ők inkább kívül maradnak. Ezt az állítást
támaszthatja alá annak a kérdésnek az eredménye is, amelyre az előzőekben már
kitértünk a múzeumok és a színház kapcsán, azaz hogy mennyire tartják fontosnak az angol nyelven elérhető programokat (pl. angol nyelvű színdarabot és a
tárlatvezetést). Míg ez utóbbit 107-en jelölték ötös fontosságúnak, a színházak
esetében szintén 105-en, azaz hasonlóan nagy arányban gondolkodtak így. Az
„Egyáltalán nem tartom fontos”-nak kategória nem érte el a 25 esetet sem.
Az igényre és az elégedettségre vonatkozó kérdések összehasonlításából arra
következtethetünk, hogy Debrecen méretéből és jelentőségéből adódóan általánosságban fontosnak tekintik, hogy ilyen szolgáltatásokkal rendelkezzenek az
intézmények, de az nem mondható el, hogy amennyiben ezek adottak, a hallgatók élnek is a lehetőségekkel. Ahogyan a Csokonai Színház munkatársa is kifejezte, lehet, hogy nem mindenhol alakult ki a színházba járás kultúrája, ezért
nem szabad senkire ráerőltetni az európai kultúrát.
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A feltételezésem második részében Dusának arra a lejegyzésére kérdeztem rá,
melyet az általa vizsgált minta értékeléseként ír le dolgozatában (2012). Arra
vonatkozóan, hogy a helyi lakosok nem becsülik meg az ide érkező külföldieket,
akik ugyan pozitívan hatnak az ország és a város gazdaságára (Dusa, 2012), 57–
43 százalékos arány született: a többség egyetért az állítással. Részletesebb vizsgálattal azt állapíthatjuk meg, hogy főként az afrikai országokból érkezők teszik
ki ennek a csoportnak nagy részét. Emellett többen is kifejtették saját véleményüket: a helyiek nem fogadják őket szívesen, nem toleránsak, nem barátságosak, gyakran bámulják őket, és a legtöbbször kiemelt vélemény az, hogy rasszisták. A helyiek vendégszeretetét így mindössze 2,76-ra értékelték. Az intézmények is hasonló véleményt formáltak, bár kevésbé indulatosan tették ezt. Ők is
úgy látják, hogy Debrecen még nem eléggé rugalmas a sok külföldivel, nincs
megfelelően felkészülve rájuk, de pár év múlva ez már nem lesz probléma.
Az ötödik feltételezésem a nyelvismeret hiánya okozta problémákra próbál
rávilágítani. Klineberg és Hull (1979) tizenegy egyetemen kutatta azokat a problémákat, amelyekkel a nemzetközi hallgatók kint létük során találkozhatnak.
Ezek között az első három helyen szerepelt a nyelvi nehézségek kategóriája. Ezt
a szegmenst vizsgálom a következő részben. Az Apolló moziban 2-3 kolléga
beszél angolul, az Agórában ez a dolgozók feléről mondható el, és minden intézmény arra törekszik, hogy mindig dolgozzon olyasvalaki, aki tud segíteni, ha
külföldiek érkeznek. A Református Kollégium Múzeumában és a Déri Múzeumban szintén tud segíteni a pénztáros az eligazításban. Az idegen nyelvek ismerete
természetesen mindenhol előnyt jelent, azonban sehol nem követelmény. Szintén
kiemelte minden egyes intézmény, hogy ha olyan látogató érkezik, aki nem
beszél angolul, minden erejükkel a segítségnyújtáson vannak, és igyekeznek – az
egyik interjúalanyom szerint – legjobb tudásuk szerint a kézzel-lábbal mutogatást is alkalmazni, ha úgy alakul. A Csokonai Színházba nagyon kevés külföldi
vendég érkezik, ha mégis betévednek, az egyik kolléga szívesen körbevezeti
őket az intézményben. A MODEM szintén jó kapcsolatot ápol a visszatérő nemzetközi hallgatókkal.
Az angol nyelv ismerete nem csak a kulturális intézményekben kritikus pont,
hanem a helyiek körében is. A vártnál is negatívabb eredmény született arra vonatkozóan, hogy hogyan értékelik a helyiek idegennyelvtudását. Ötöst csak egy
személy jelölt, többségében egyessel és kettessel értékeltek, így jött ki a nagyon
alacsony 1,89-es középérték. A nyelvoktatás problémáját szintén minden intézmény kiemelte, mint interkulturális kapcsolatok kialakulását gátló tényezőt.
Emellett a kérdőívek eredményei is megerősítik azt, hogy a magyarok és a külföldiek között nehezen alakulnak ki személyes kapcsolatok, melynek fő oka,
hogy a magyarok nem hajlandóak vagy nem tudnak angolul kommunikálni. Arra
az opcionálisan megválaszolható kérdésre, hogy milyen pozitív és negatív tapasztalásai vannak a kitöltőknek, 42-en válaszolták azt, hogy nincsenek elérhető
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információk angol nyelven a külföldiek számára. Pozitívumként jelölték meg
azt, hogy sok programot nyújt a város, de mivel nincsenek kellőképpen informálva, egy idő után nem is érdeklődnek már utánuk. Erre vonatkozóan tesz javaslatot Miklós, Nagy és Karl (2018) is: a gyakoribb kulturális programokban és
az ezekről való többnyelvű tájékoztatásban látják a megoldást. Ez a javaslat releváns lehet az általam végzett kutatás szempontjából is, mivel az eredményekből
az derül ki, hogy 20-an hivatkoznak az információs csatornákra, mint fejleszthető területre. Konkrét példaként kérdeztem rá arra, hogy 1-től 5-ig mennyire lenne
igényük az angol nyelvű plakátokra, szórólapokra. Válaszként 117-en ötös jelölést adtak meg. A többi alternatívát közel azonos számban jelölték. Ötleteik szerint a szórólapok, a közösségi média vagy más online platformok lennének a leghatásosabb csatornák, amelyeken keresztül ők is informálódhatnának az eseményekről.
Az angol nyelvű tájékoztatásra vonatkozó kérdés mellett további 5 fő a nemzetközi interakciók kialakulásának problematikáját jelölte meg, ami szintén kapcsolatba hozható a nyelv okozta nehézségekkel. Olyan vélemények születtek,
hogy a fiatal generációnak jobban kellene beszélnie az angolt annak érdekében,
hogy barátságokat tudjunk kötni, és ezáltal tanulni is tudnánk egymás kultúrájáról. Amikor pedig innovatív változtatásokra, igényekre kérdeztem rá, szintén 5en említették azt, hogy a helyieknek nyitottabbaknak és kommunikatívaknak
kellene lenniük. Illetve néhányan kiemelték az együttműködés ötletét, miszerint
több nemzetközi hallgató bevonása lenne szükséges az egyes programok, a helyi
események szervezésébe. Szintén egytől ötig értékelhető kérdéssel próbáltam rájönni arra, hogy mennyire lenne igény ilyen lehetőségre. Legtöbben az ötöst jelölték, az összesített eredmény 3,52 lett, tehát úgy tűnik, lennének olyanok, akiknek van erre kapacitásuk.
A hatodik hipotézisem a megkérdezett intézményekre vonatkozott. Azt gondoltam, hogy nincsenek tisztában a szolgáltatásokra irányuló elvárásokkal. Ezzel
szemben látni fogjuk, hogy több intézkedés is született már. Az intézmények
szinte mindegyikéről elmondható, hogy segítőkészek és mindent megtesznek, ha
külföldi vendégek érkeznek – legyenek ők hallgatók vagy turisták –, hogy elégedetten távozzanak. Több intézmény is kiemelte, hogy a repülőtér fejlesztése óta
sokkal nagyobb a külföldről érkező érdeklődők száma. Az izraeliek, a lengyelek,
az ukránok és az oroszok magas számát hangsúlyozták, ami nyilvánvalóan a turisták vonatkozásában értelmezendő.
A Déri Múzeumban körülbelül évi 10%-ra tehető a számuk. Az interjút megelőző héten 500 látogatóból 74 volt külföldi. Azt azonban senki nem cáfolta,
hogy Debrecen viszonylatában a megközelítőleg 5000 főnyi nemzetközi hallgató
nem elsődleges célcsoport. Továbbá mindenki azonos véleményen volt azzal
kapcsolatban, hogy szívesen fogad külföldieket, akár egyénileg, akár csoportosan, de nem elsődleges cél rájuk építeni, hisz más csoportokhoz képest elenyésző
170

a létszámuk. Az Agóra hozta példának az évi átlagos 40.000 fős látogatottságot,
amit elsősorban általános iskolás és középiskolás csoportok tesznek ki. Ebből
alig 4–5% a külföldről érkezők száma. A Kölcsey Központnak szintén nem célja
a külföldiek bevonása. Ugyan egyes programjait az intézmény angol nyelven
reklámozza, például a novemberben Debrecenbe érkező Yamato „The drummers
of Japan”-t, ennek oka a külföldi fellépők neve, nem pedig a célközönség nyelvtudásához való igazodás. A MODEM szintén jegyzi adatbázisában a külföldről
érkezőket, mégpedig az ország vagy az irányítószám megadásával. Ezekből a
példákból láthatjuk, hogy az intézmények többnyire vezetnek statisztikát. Igényfelmérésről azonban még nem sok intézmény tud beszámolni. A MODEM esetében történt egy nagyszabású kísérlet a külföldiek bevonzásának érdekében. Az
idei „Impressziók” című kiállítást szerették volna mindenki számára elérhetővé
tenni. Ennek módja az volt, hogy részmunkaidős angol nyelvű tárlatvezetői állást hirdettek a Debrecenben tanuló külföldiek számára. A projektet koordináló
munkatárs elmondta, hogy hárman is jelentkeztek az American Corneren keresztül. Az angol nyelvű tárlatvezetéseket vasárnaponként lehetett igénybe venni, de
mindössze öt ilyenre került sor az érdeklődés hiánya miatt. Ugyanakkor azt is elmondták, hogy különösen nagy hírverése nem volt ennek a lehetőségnek, egyszerű igényfelmérésnek szánták, de a vártnál jóval kevesebben látogattak el. Valamint a pénztárnál elérhetőek voltak angol nyelvű információs kártyák, de azt
vették észre, hogy míg a magyar nyelvűt újra kellett tölteni, addig az angol nyelvű nem fogyott. Szintén a kulturális szabadidőtöltés igényének felmérésére jött
létre a Csokonai Színház azon kezdeményezése, hogy havonta egy alkalommal,
vasárnap délutánonként a londoni Globe Színház angol nyelvű premierjeit vetítették angol felirattal. Ez a programajánlat több mint három évig élt, azonban az
átlagosan 20 fő körüli nézőközönség miatt beszüntették, mivel anyagilag nem
érte meg az egyébként jól kidolgozott terv. A színház értetlenül állt a dolog előtt.
Nem mondhatjuk, hogy az 1500–2000 forint sok lett volna egy előadásért. Véleményem szerint néhány magyar érdeklődőn kívül nem sok ember ingerküszöbét
érték el, vagy talán nem is sikerült eljuttatni a célközönséghez az információt. A
Visit Debrecen információs ponton ugyan sokan érdeklődnek programok és helyek iránt, ám az elmondottak alapján ezek inkább bulikra, szórakozóhelyekre
irányulnak, mintsem kulturális programokra.
6. Összegzés és megoldási javaslat
Összegzésképpen lássuk, milyen lehetőségei vannak a nemzetközi hallgatóknak. Az Apolló moziban zajló Koreai és Flamand filmnapok mellett eredeti nyelvű operák is megtekinthetőek. Interneten elérhető a műsorfüzet, ahol a „What’s
on” fülön láthatóak az angol nyelvű vetítések, valamint a papíralapú műsorfüzetben is brit zászlók jelzik ezeket. Továbbá a filmek kedvelőinek ingyenes angol
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nyelvű vetítések is rendelkezésükre állnak, hetente felváltva a MODEM-ben
vagy az egyetemen. Az aktuális vetítésekről az „IEAS Film Club” című kétnyelvű kiadványban tájékozódhatunk. Szintén a MODEM-ben nyílik lehetőségünk a
kiállításokat önállóan vagy a rendelkezésre álló audio guide segítségével körbejárni, de az interaktív játékokhoz a honlapon is találunk angol nyelvű leírást. A
Református Kollégium Múzeumában előzetes csoportos bejelentkezés esetén angol, német, francia és spanyol nyelvű idegenvezetés is igénybe vehető, valamint
többnyelvű kiadványok is segítik az információszerzést, ezen kívül az idegen
nyelvű múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása is folyamatban van. Ehhez hasonlóan a Déri Múzeum régészeti kiállításán is információs táblák, illetve
audio guide segíti a kiállítás megértését. A jelenlegi időszakos dániai kiállításhoz
szintén vannak kihelyezett német és angol nyelvű kiadványok. Sajnos az állandó
kiállításhoz ezek nem állnak rendelkezésre, de jó ötletnek tartanák a jövőben önkéntesek bevonását egy-egy tárlatvezetésre. Aki a tudományos területek iránt érdeklődik, az Agórában hat nyelven talál szórólapokat, illetve a kétnyelvű kiírások és az angol vagy német vezetőfüzetek is segítenek. A Csokonai Színházban
pedig a jelenleg zajló Európai évadban több európai szerzőtől is láthatunk színdarabokat. Igaz, ezek magyar nyelven játszódnak, de a kiadványban angolul is
olvashatunk a cselekményekről. Emellett aki nem intézményi keretek közt szeretne többet megtudni Debrecen és Magyarország kultúrájáról, az megteheti az
„Explore Debrecen with a local by your side” nevű személyre szabott városnéző
sétával. Ha pedig aktuális eseményekről akarunk érdeklődni, érdemes a Nagytemplom mögötti Visit Debrecenhez fordulni, ahol minden kiadvány és programkínálat elérhető. Végül pedig: ha online akarunk informálódni az Irány Debrecen, a The Debrecen Sun vagy a debrecen.hu oldalakat érdemes felkeresni, ahol
nyelvtudást nem igénylő szabadidős lehetőségekről olvashatunk.
Azért tartjuk fontosnak, hogy ezekről a lehetőségekről képet kapjunk, mert
több intézmény azt emelte ki, hogy nehéz a hallgatók elérése. Ez úgy igaz a magyarokra, mint a külföldiekre. A kritikus pont tehát, amin a jövőben érdemes dolgozni és változtatni, a csatorna és az információszolgáltatás. Az alábbi ábrán (5.
ábra) a legtöbbet emlegetett tényezőket emeltük ki arra vonatkozóan, hogy mi a
véleményük a megkérdezetteknek a városban zajló szabadidős és kulturális lehetőségekről.
Az, hogy a külföldiek ide érkezésükkor nincsenek megfelelően tájékoztatva,
további gátakat jelent az itt töltött évek alatt. Dusa (2012) ilyen helyzetre hoz
tökéletes példát egy megkérdezett amerikai fiú véleményével. A fiú szerint, azért
lehetséges, hogy a külföldiek unalmasnak találják Debrecent, mert nem is ismerik a várost, és a lehetőségekkel sincsenek tisztában. A túl sok fölöslegesnek
tűnő információ azt eredményezi, hogy idővel nem figyelünk fel a valóban fontosakra sem.
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5. ábra: Mi a véleményed a városban zajló kulturális és szabadidős
programlehetőségekről?
A megkérdezett intézmények képviselői eltérő válaszokat adtak arra vonatkozóan, hogy kinek a feladata a megfelelő tájékoztatás. Volt, aki ezt egyértelműen
az egyetem feladatának tekintette, ami megvalósulhatna a Stipendium Hungaricum mentorrendszer keretein belül, szintén voltak, akik az intézmények felelősségének gondolják a tájékoztatást, és olyan is volt, aki bizonytalan volt ezt a
kérdést illetően, és nem tudta megmondani, kinek a feladatkörébe tartozik a tájékoztatás. Az ide érkezés előtt és az itt tartózkodás első szakaszában mindenképp
az egyetemé mint fogadó intézményé. Egy alapismeret átadása lenne a legkézenfekvőbb, amely birtokában az érintettek képet kapnak a városban zajló programokról, valamint kialakul a helyismeretük. Ezután már az adott intézményeknek
kell gondoskodniuk arról, hogy megfelelő információkkal lássák el az egyetemistákat, és felhívják a figyelmüket arra, hogy Debrecennek nem csak bulizós
helyeik vannak.
A tesztelt hallgatókon kívül megemlíthetők a nem magyar anyanyelvű oktatók, a Debrecenben élő más nemzetiségű lakosok, illetve a növekvő turizmusnak
köszönhetően az egyre nagyobb számban Debrecenbe érkező turisták is mint
esetleges érdeklődő, kulturálódni és művelődni vágyó célcsoportok (Marosán
2018).
Az elérés mellett további problémát jelent a nemzetközi hallgatók és a helyiek között kialakult úgynevezett „gap”. A kérdőívek eredményei alapján azt láthatjuk, hogy igény mutatkozik az angol nyelvű tájékoztatásra, de még inkább
fontosnak tartják azt, hogy kapcsolatokat tudjanak kialakítani a magyar hallga173

tókkal, és hogy egy közösségben legyenek velük. Több mint 25 erre vonatkozó
kezdeményezés érkezett, többek között: közös egyetemi társalgási órák, főző
kurzusok, nyelvi tandem órák, együttlakási lehetőség albérletekben stb. Ezek
alapján tehát úgy tűnik, hogy sokkal inkább tartják fontosnak a közösség szerepét és az interkulturális ismeretségek kialakulását, mint a magas kultúra elérhetőségét. Szintén született néhány javaslat a formális keretek közötti tanulásra is,
mely során megismerkedhetnek a magyar nyelvvel, kultúrával és történelemmel.
Ilyen témában 12 fő tett javaslatot. A kulturális örökségmenedzsmenttel foglalkozó szabadon választható tantárgy meghirdetésének ötletét a válaszadók negyede 5-ösre értékelte. Ugyanakkor a többi egytől négyig kategóriát jelölők száma
is hasonló arányú, így nem biztos, hogy érdemes tanórai keretek között a kultúra
megismertetése. A válaszadók is javasoltak helyettesítő alternatívákat úgy, mint
kirándulások szervezése, túravezetések mind Debrecen városában, mind pedig a
városon kívül. Az intézmények kiemelték, hogy nyáron annyira sincs érdeklődés, mint az év többi részében. Így érdemes lenne az angol nyelven való reklámozást a vizsgaidőszak végére tenni, mert a tapasztalatok szerint olyankor érnek
rá leginkább a nemzetközi hallgatók, és ezért talán szívesebben mennének el
programokra.
A kutatás és a kapott eredmények alapján mind az egyetem, mind Debrecen
város jobb betekintést nyerhetett a külföldről hazánkba érkező hallgatók igényeit
kifejező, építő jellegű javaslatokba. Az eredmények segítségével az érintett intézmények jobb stratégiát dolgozhatnak ki a külföldi hallgatók kulturális lehetőségeinek kiterjesztésére. Továbbá mindannyian képet kaphatunk arról, hogy egy
új kultúrkörbe bekerülő idegennek milyen feltételek szükségesek a helyiek megismeréséhez, a beilleszkedéshez.
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Nagy Luca Zsuzsa

A megküzdési stílus és a kontrollhely hatása
a félelemkeltő reklámüzenetekre adott válaszokra
1. Bevezetés
A TDK-dolgozat középpontjában a társadalmi célú reklámok (TCR-ek), ezen
belül a félelemkeltő társadalmi célú reklámüzenetek megítélésének vizsgálata
állt a befogadó diszpozicionális megküzdési stílusa és a kontrollhelye függvényében. A vizsgálat részét képezte a reklámüzenetek által kiváltott érzelmi válaszok és a reklámokban megjelenített társadalmi nehézségek megoldására irányuló viselkedéses szándékok felmérése is. A terjedelmi korlátokból adódóan azonban jelen tanulmány a dolgozat keretén belül bemutatott vizsgálat legfőbb kérdéseit és eredményeit összegzi.
A meggyőzés szakirodalmának különálló szegmensét képezi a negatív érzelmekkel dolgozó üzenetek csoportja, ezen belül kiemelt helyet foglal el a félelmet
indukáló üzeneteké. A félelemkeltő üzenetek tanulmányozására Kim Witte
(1992) Kiterjesztett Párhuzamos Feldolgozási Modellje (EPPM) kifejezetten alkalmas, így a vizsgálat bázisát ez a modell adja. A vizsgálat fő tárgyául olyan
TCR-ek szolgálnak, melyek többnyire drasztikus ábrázolásmóddal igyekeznek
kiváltani a meggyőzést (Sas 2010: 72). A meggyőző üzenetek személyiségjegyek függvényében történő vizsgálata nem új törekvés (pl. So–Kuang–Cho
2016), azaz empirikus eredmények is alátámasztják. A vizsgálat újszerűsége inkább az alkalmazott módszertani megközelítésben áll.
A kutatásból levonható következtetéseknek gyakorlati jelenőségük is van, hiszen a reklámüzenetek stratégiai kialakítása fokozhatja meggyőző erejüket.
2. Szakirodalmi áttekintés
A szakirodalmi áttekintés során a vizsgálat fő konstruktumainak definíciójára
és a legfontosabb eredmények összefoglalására kerül sor.
2.1. A meggyőzés
A meggyőzést megalapozó konstruktum az attitűd, mely a különböző tárgyak
felbecslésének megnyilvánulása (Eagly–Chaiken 1995: 414). Kialakulása egy
értékelési folyamat révén történik, mely érzelmi, kognitív és viselkedéses tapasztalatok nyomán megy végbe (Petty–Cacioppo 1986: 127). A meggyőzésből kifolyólag az attitűdök formálódhatnak, megerősödhetnek, vagy új attitűdök alakul176

hatnak ki (Miller 1980: 3–16). A meggyőzés működésmódjára vonatkozó elméletek közül a legnépszerűbb a Heurisztikus–Szisztematikus Feldolgozás Elmélete (Chaiken 1980) és a Feldolgozási Valószínűség Modellje (Petty–Cacioppo
1981). Ezen modellek alkotják a tágabb elméleti keretet.
A tanulmány központi eleme a félelemkeltő meggyőzés, a továbbiakban az erre
vonatkozó elmélet kerül részletes bemutatásra. Az érzelmek indukálásán keresztül
hatást keltő meggyőző közlések halmazában a negatív érzelmekkel dolgozó meggyőző üzenetek egy különálló csoportot képviselnek. A félelemkeltés a meggyőző
kommunikáció olyan formája, amely egy viselkedés befogadóra vonatkozó veszélyeit mutatja be annak érdekében, hogy a megoldásként javasolt viselkedésformát
népszerűsítse (Witte–Basil 2012: 41). A félelemkeltő meggyőző üzenetek feldolgozására vonatkozó egyik legnépszerűbb modell, Kim Witte Kiterjesztett Párhuzamos Feldolgozási Modellje, az EPPM. Integratív elméletnek tekinthető (Witte
1992: 329). Előzményei: a drive-modellek (pl. Janis 1967), a Párhuzamos Válasz
Elmélet (Leventhal 1971: 1210) és a szubjektív várható hasznosságon alapuló elméletek (pl. Sutton 1982, idézi Witte 1992: 332, 334); utóbbiak egyike Rogers Védelemmotivációs Elmélete (1975, 1983, idézi Witte 1992: 335–336).
A Párhuzamos Válasz Elmélete szerint a fenyegető üzenetek feldolgozásakor
a kognitív és az érzelmi értékelések párhuzamos lefutásúak, egy veszélykontroll
és egy félelemkontroll folyamat zajlik. A veszélykontroll során a fenyegető információk feldolgozása megy végbe, ekkor a befogadó végiggondolja, hogyan
tudja kontrollálni a fenyegetés forrását. Ehhez meg kell bizonyosodnia arról,
hogy a fenyegető tényező jelen van, és rá nézve veszélyes. Félelemkontroll esetén az üzenet fogadója a fenyegetéssel kapcsolatos érzéseire alapozza döntését, a
veszély forrásától elfordul. Új viselkedésbe kezd (Leventhal 1971: 1211), tagadja, hogy a fenyegetés valóban veszélyes (Witte 1992: 341).
Rogers Védelemmotivációs Elmélete az EPPM szempontjából azért jelentős,
mert a félelemindukció elemeit azonosítja (Witte 1992: 334):
– észlelt fogékonyság: a fenyegetés észlelt megjelenési valószínűsége, relevanciája;
– észlelt komolyság: a fenyegetés befogadó által megítélt mértéke;
– észlelt válaszhatékonyság: a meggyőző üzenetben foglalt megoldási javaslat
észlelt működőképessége;
– észlelt énhatékonyság: az egyén saját képességének megítélése a javaslat kivitelezésére vonatkozóan (Maddux–Rogers 1983: 470).
Rogers szerint az észlelt fenyegetés felbecslésekor az észlelt komolyság, illetve
az észlelt fogékonyság, a megküzdés értékelésekor pedig az észlelt én-, és az észlelt válaszhatékonyság tényezői kerülnek kiértékelésre. Amikor az üzenet fogadója
úgy ítéli meg, hogy a probléma valóban fenyegető, és emellett a javasolt, megoldást jelentő viselkedés működőképes és kivitelezhető, a problémamegoldó viselkedés valószínűsíthető (Witte 1992: 340). Amennyiben a fenyegetés valamely ténye177

zője alacsony, vagy a hatékonyság észlelete kismértékű, a problémamegoldó magatartás kevésbé valószínűen fordul elő (Donovan–Henley 2010: 128).
Az EPPM rendszerét az 1. ábra illusztrálja. Witte a korábban bemutatott elméletek számos elemét átemelte. Az EPPM szerint a félelemkeltő üzenet értékelése
két lépésben zajlik: elsőként a fenyegetés tényezőinek becslésére, majd a megoldási javaslattal kapcsolatos hatékonysági összetevők felmérésére kerül sor (Witte
1992: 337–338). Amennyiben a fenyegetés minimális vagy irreleváns, a hatékonysági elemek becslése nem történik meg: nem alakul ki válasz a félelemkeltő üzenetre (Witte–Allen 2000: 594). Amikor a fenyegetés elemei magasra értékeltek,
tehát a személy mind a probléma komolyságát, mind a rá való fogékonyságát magasra becsüli, kialakul a félelem. Ha a fokozott fenyegetésészlelet mellé magas
észlelt hatékonyság társul (Witte–Allen 2000: 608), a veszélykontroll folyamat
megy végbe. Ez olyan viselkedésformákkal jár együtt, mint a fenyegetés forrásának megszüntetése, vagy a Witte által említett stratégiaalkotó magatartás. A veszélykontroll folyamat egyfajta adaptív válasz, amelyet védelmi motiváció jellemez:
a befogadó nem a félelmét kontrollálja, hanem a fenyegetésre reagál (1992: 338).

1. ábra: A Kiterjesztett Párhuzamos Feldolgozási Modell, EPPM (Witte 1992: 338)
Az EPPM rendszere szerint amikor a magas észlelt fenyegetéshez minimális
észlelt hatékonyság kapcsolódik, tehát a személy nem találja hatékonynak az
üzenetben foglalt javaslatot, és/ vagy úgy észleli, hogy nem képes végrehajtani a
javasolt viselkedést, a félelemkontroll folyamata alakul ki (Witte–Allen 2000:
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594). Ekkor a személy a félelemérzetét kontrollálja, védekezési motiváció jön
létre. Witte szerint ez a kimenet maladaptív válaszok kialakulását valószínűsíti:
tagadást, védekező elkerülést; beleértve az üzenetben javasolt viselkedés elutasítását (1992: 338). Witte és Basil a kiértékelés elején a fenyegetéshez kapcsolódó
tényezők felmérésének folyamatára úgy tekintenek, mint amely a cselekvést motiváló szakasz; majd a hatékonysági elemek felbecslését a cselekvés típusának
meghatározójaként értelmezik (2012: 43–44).
2.2. Társadalmi célú reklámok: TCR-ek
A társadalmi célú reklámok a társadalmi célú marketing (TCM) eszközei (Sas
2010: 101). A TCM a különböző szociális problémákat és a megoldásukra tett javaslatokat kívánja elfogadtatni a társadalommal. Ezeknek a viselkedésformáknak a
végrehajtása nehézkes, nem járnak azonnali haszonnal, áldozatot (pl. idő, pénz)
igényelnek, elsősorban erkölcsi hasznot hoznak. A TCM-ek célcsoportja a kevésbé
fogékony, illetve a befolyásos személyek csoportja; így lényeges megfelelő kommunikációs stratégia kiválasztása. A társadalmi célú marketingnek megfelelően, a
TCR-ek is a társadalmi problémák megoldását kínáló szemléletet és gondolkodásmódot kívánják átadni, és az ennek megfelelő attitűd elsajátítására ösztönöznek
(Donovan–Henley 2010: 40–41). A nehézségek jellegéből adódóan a jogi és az
etikai előírások megengedőbbek a TCR-ekben használt ábrázolásmódra vonatkozóan; ezért is lehet gyakori esetükben a drasztikus megjelenítés (Sas 2010: 71).
Fontos szempont, hogy a reklám és a benne megjelenített probléma megoldása
kinek az érdekét szolgálja. Az egyén érdekében szóló reklámüzenetek olyan következményeket ábrázolnak, amelyek közvetlenül érintik őt: az egészség, a szűrővizsgálatok, a dohányzás kerülése; így a megfelelő viselkedés energia befektetésével jár. Ekkor a befogadónak közvetlen jutalma származik a javaslatok megfogadásából. A mások érdekét szolgáló reklámok valamilyen szempontból hátrányos
helyzetű társadalmi csoport érdekében szólnak; ilyenek például a bántalmazott
nőkkel, vagy a rasszizmus áldozataival foglalkozó TCR-ek. Ezen problémák esetében a befogadó direkt módon nem tudja megoldani a nehézséget, jutalma is legfeljebb erkölcsi. A közös érdeket megjelenítő társadalmi célú reklámok esetében a
cél a befogadó befolyásolása, hogy utódai a jövőben előnyt élvezhessenek az ő jelenbeli kedvező viselkedéséből. Az egyén hozzájárulása ez esetben közvetett, időben és térben távoli a belőle származó jutalom. Ilyen üzenetek például a klímaváltozással, az állatfajok védelmével kapcsolatos reklámok (Sas 2010: 119–144).
2.3. A megküzdés
A megküzdés, más néven coping, magában foglalja azokat a kognitív és viselkedéses, az egyén erőforrásainak befektetését igénylő, esetenként azokat fe179

lülmúló erőfeszítéseket, amelyekkel megpróbál eleget tenni a külső és/vagy belső környezete által támasztott követelményeknek; és kezelni, csökkenteni, legyőzni a megjelenő konfliktusokat (Folkman–Lazarus 1980: 223). A megküzdés
különböző módjai a jövőre orientáltak, szándékos, tudatos és erőfeszítést igénylő
gondolatokat, viselkedéseket és érzelmeket foglalnak magukban a megterhelő,
stresszt okozó eseményekre adott válaszokként (Tiringer 2014: 178).
A megküzdés számos elmélete közül az egyik legelterjedtebb Lazarus és
Folkman Kognitív Tranzakcionalista Modellje, amely dinamikus kölcsönhatást
képzel el az egyén és a környezete között. A szerzők a megküzdést kognitív kiértékelő folyamatnak tekintik (Oláh 2004: 637). Az elsődleges kiértékelés szakaszában a stresszor milyenségének meghatározására kerül sor; a másodlagos kiértékelés során pedig a stresszt okozó helyzetre adott válasz megformálása, az
adekvát megküzdési mód(ok) kiválasztása valósul meg (Lazarus–Folkman 1984:
32–37). Az elmélet a megküzdés szituatív nézőpontját képviseli (Tiringer 2014:
181), a stresszorral való megküzdést dinamikusan változónak tekinti (Folkman–
Lazarus 1985: 151). Ezzel szemben a megküzdés vonásszintű megközelítése
(Tiringer 2014: 181) szokás alapú konstruktumként kezeli azt (Carver–Scheier
1994: 185). E nézőpont képviselői gyakran alkalmazzák a megküzdési stílus
megnevezést (pl. Endler–Parker 1990b: 844).
Folkman és Lazarus két alapvető megküzdési módot különítettek el: a probléma-, valamint az emóciófókuszú megküzdési stratégiákat (1980: 219); melyek
adott helyzetre vonatkozó megküzdésként értelmezendők (Greenaway–Winnifred–Parker–Kalokerinos–Smith–Terry 2015: 340). A problémafókuszú stratégia
problémamegoldó erőfeszítéseket, a viselkedés megtervezését, a stressz forrásának leküzdését, átalakítását foglalja magában. Érzelemfókuszú megküzdés alatt
az érzelmi distressz csökkentésére tett kognitív és viselkedéses cselekvéseket értik (Folkman–Lazarus 1980: 223–224).
E két megküzdési forma elkülönítését a szakemberek alapvetőnek tekintik
(Parker–Endler 1992: 325); ám erre épülően egyéb kategóriarendszerek is kialakultak; olyanok is, amelyek vonások szintjén gondolkodnak a megküzdésről.
Parker és Endler feladatorientált megküzdésnek tekinti a probléma megoldására,
kognitív átstrukturálására, ezáltal a stresszkeltő hatás csökkentésére vonatkozó
viselkedésformákat; érzelemorientált megküzdési formákként pedig az érzelmi
válaszok kialakítását nevezik meg (1992: 325). Azonosítottak továbbá egy elkerülés-orientált megküzdési stílust, mely tartalmazhat feladat- és érzelemorientált
jegyeket. Előbbit példázza az a helyzet, amikor a személy valamilyen más cselekvés mellett köteleződik el, például vásárolni megy; míg érzelemorientált elkerülésként értelmezik, ha valaki társas támaszt keres a stresszes helyzetre adott
válaszként (Endler–Parker 1990b: 849–850).
A bemutatott elméletek alapján látható, hogy az EPPM, valamint a Kognitív
Tranzakcionalista Modell kétlépcsős kiértékelési folyamatai nagy hasonlóságot
180

mutatnak. Ezt indokolhatja, hogy Lazarus és Folkman modelljét Rogers alapul
vette Védelemmotivációs Elméletéhez (Rippetoe–Rogers 1987: 597), az ő elképzelését pedig Witte emelte át az EPPM-be (1992: 329). Az elméletek közötti
összefüggések alapot adnak a megküzdés és meggyőzés kapcsolatának vizsgálatára, melyre már korábbi empirikus kutatásokban is sor került.
Rippetoe és Rogers szerint a magas fenyegetést indukáló meggyőző üzenetek
esetében a megküzdési stratégiáknak általánosan magas szintje van jelen (1987:
596). Amennyiben a fokozott fenyegetésindukcióhoz magas észlelt hatékonyság
társult, az adaptív megküzdési módok valamelyike – például a racionális problémamegoldás – került túlsúlyba.
So, Kuang és Cho szintén az EPPM keretében vizsgáltak félelemkeltő meggyőző üzeneteket, és a félelmet mint emóciót is tanulmányozták (2016: 129–131):
a Miller-féle (1987) „tompító” és „monitorozó” vonásszintű megküzdési stílusokkal összefüggésben vizsgálták a meggyőzhetőséget. Azt tapasztalták, hogy az észlelt fenyegetés és a megküzdési válaszok között közvetítő szerepet töltenek be a
fenyegetéshez kapcsolódó érzelmek, melyek adaptív reakciókat hívnak elő.
2.4. A kontrollhely
A kontrollhely koncepciója Rotter nevéhez fűződik. Attól függően, hogy a
személy honnan várja a viselkedése megerősítését, azaz a jutalmakat és a büntetéseket, külső vagy belső kontrollhiedelemről van szó. Belső kontroll esetén a
személy önmagához, képességeihez; külső kontroll esetén a szituáció tőle független tényezőihez köti a megerősítést. A belső kontrollos egyének így ok-okozati összefüggést észlelnek a viselkedésük és annak következményei között; míg
a külső kontrollosok úgy értékelik, hogy a viselkedésük megerősítését például
olyan kontrollálhatatlan tényezők befolyásolják, mint a szerencse vagy a véletlen
(Rotter 1966: 1).
A kontrollhit egy kontinuum mentén határozható meg (Phares 1989: 103).
Rotter szerint a kontroll hiedelme egy személyiségvonásnak tekinthető (1966: 4,
Eagly 2014: 176).
A kontrollhely és meggyőzés kapcsolatának vizsgálata csaknem fél évszázados múltra tekint vissza. Ritchie és Phares azt találták, hogy olyan felületes jegyek, mint a kommunikátor vonzósága és tekintélye, nagyban hatnak a külső
kon0trollos vizsgálati személyekre (1969: 441–442). Phares megállapította, hogy
a belső kontrollal jellemezhetők saját vélekedéseikkel konzisztensen döntenek,
és irányítják viselkedésüket, ezért ellenállóbbak a befolyásolással szemben, és
kevésbé konformak (1989: 119–122).
Avtgis metaanalízisében kilenc tanulmány adatait vette alapul, és tizenkét
becslést végzett a konstruktumok kapcsolatára vonatkozóan (1998: 901–902).
Átlagosan 0,39-os, közepesen erős pozitív korrelációt talált, mely a korábbi em181

pirikus eredményeket megerősítette: a külső kontrollos személyek inkább befolyásolhatóak, meggyőzhetőek, konformabbak, mint a belső kontrollosok. Eagly
szerint azonban a kutatási eredmények nem kellően konzisztensek, és a kapcsolat nem tekinthető szisztematikusnak (2014: 177).
3. A vizsgálat hipotézisei
A szakirodalomnak és a kutatási előzményeknek megfelelően a vizsgálatot
összesen öt hipotézisre építettem. Jelen tanulmányban ezek közül a két legfőbb
felvetést és a velük kapcsolatos elemzéseket részletezem.
Folkman és Lazarus elméletének a Védelemmotivációs Elmélettel, valamint
az EPPM-mel való összefüggése jól azonosítható. Az EPPM-ben megállapított,
az üzenet elfogadását jelentő veszélykontroll-folyamat adaptív, stratégiaalkotó
viselkedéshez vezet (Witte 1992: 338), mely hasonló a feladatorientált megküzdéshez. Az EPPM félelemkontroll-folyamatát a tagadás, a félelem kontrollálása,
valamint az elkerülés jellemezheti (Witte 1992: 338). Ezek a válaszok részben az
érzelmi distresszt és az emocionális válaszok kialakítását magában foglaló érzelemorientált stílussal, valamint Endler és Parker elkerülés-orientált dimenziójával rokoníthatóak.
1. hipotézis: A feladatorientált módon megküzdőkre a veszélykontroll-értékek; míg az érzelem-, illetve elkerülés-orientált megküzdőkre elsősorban a félelemkontroll-értékek jellemzőek (H1).
A legtöbb vizsgálat, mely a kontrollhely és meggyőzés kapcsolatát tanulmányozta, többnyire olyan eredményt hozott, amely szerint a külső kontrollos személyek befolyásolhatóbbak, szemben a belső kontrollosokkal (pl. Avtgis 1998:
899).
2. hipotézis: A külső kontrollos egyének nagyobb mértékben fogadják el a reklámüzeneteket, ami a magasabb veszélykontroll-értékeikben jelenik meg (H2).
4. A vizsgálat bemutatása
A vizsgálat során figyelembe vettem az etikai vonatkozásokat; a vizsgálat kutatásetikai engedéllyel rendelkezik (száma: 2016/18).
4.1. A vizsgálat eszközei
A vizsgálatban összesen nyolc félelemkeltő társadalmi célú reklámingert alkalmaztam, négy témát megjelenítve: nők elleni erőszak, gyermekek elleni erőszak, vadállatfajok kihalása, klímaváltozás. Témánként egy fokozottan, valamint
egy kevésbé félelemkeltő reklámingert használtam (lásd a 2. ábrát).
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2. ábra: A klímaváltozással kapcsolatos
fokozottan, illetve mérsékelten félelemkeltő reklám
A reklámingerek félelemkeltésének mértékét elővizsgálat keretében elemeztem, amelyben a fő vizsgálathoz hasonlóan a fiatal felnőtt korosztály volt a célcsoport a korosztály viszonylagos fogékonysága miatt (Eaton–Visser–Krosnick–
Ananad 2009: 1646). 20 személy vett részt az elővizsgálatban, feladatuk különböző témájú TCR-ek véleményezése volt a félelemkeltés mértéke és a témák relevanciája alapján. Olyan témájú reklámokat tekintettek meg, mint a dohányzás,
drogfüggőség, állat- és környezetvédelem, gyermekbántalmazás, nők elleni erőszak. Továbbá minden témában megjelöltek egy kevésbé és egy fokozottan félelmet indukáló ingert. Egy korábbi vizsgálatban szintén félelemkeltő társadalmi
célú reklámokkal dolgoztam, így az ott szereplő témákat ezúttal már nem kínáltam fel az elővizsgálat során. A relevancia alapján végül a korábban felsorolt
négy témára esett a résztvevők választása (az eredmények ismertetésekor az
állat, a klíma, a gyerek és a nő kulcsszavakkal utalok a témákra).
Hogy a vizsgálati személyek mindegyike találkozzon mind a négy témával,
illetve kevésbé és fokozottan félelemkeltő reklámingerrel egyaránt (az eredmények ismertetésekor a gyenge és az erős megnevezésekkel utalok a félelemkeltés
mértékére), valamint hogy a reklámok sorrendjének befolyásoló hatását elkerüljem, négy kérdőívváltozatot hoztam létre. Kettő-kettő tartalmilag azonos volt,
esetükben a TCR-ek sorrendje volt fordított. A különböző ingersorok eltérése
abban állt, hogy erősen vagy gyengén félelemkeltő megjelenítésben szerepelt
egy adott téma. Az eredetileg angol nyelvű reklámingerek fordításukkal együtt
szerepeltek a kérdőívekben. Valamint a problémák megoldására vonatkozó ja183

vaslat nem szerepelt minden reklámban, ezért ezekre az ingerekre magam szerkesztettem a megoldást jelentő javaslatot úgy, hogy az az azonos témát megjelenítő reklámok esetében ez megegyezzen.
Felvételre került Witte, McKeon, Cameron és Berkowitz Kockázatvállaló Viselkedés Diagnózis (RBD) skálája (1995). A skála az EPPM alfaktorainak, azaz
az észlelt én-, valamint észlelt válaszhatékonyság, észlelt fogékonyság és észlelt
komolyság komponenseinek mérését teszi lehetővé három-három állítással. Az
állítássor eredetileg ötfokú skálával él (Witte–McKeon–Cameron–Berkowitz
1995), azonban a vizsgálatban hétfokú formát alkalmaztam az árnyaltabb válaszok elérése érdekében. A válaszadók feladata volt eldönteni, hogy milyen mértékben értenek egyet a skála egyes állításaival.
A skála tulajdonképpen sémaként működik, tételei célirányosan alakíthatók
arra a problémára, amelyet az adott üzenet megjelenít. Eredetileg egészségmagatartásra ösztönző üzenetek vizsgálatára alkalmazták, ezért vizsgálatunkban a társadalom egészére kiterjedő problémákat megjelenítő reklámüzenetek esetében
bizonyos tételek átfogalmazására volt szükség. Ennélfogva az észlelt fogékonysághoz tartozó itemek inkább a fenyegetés megvalósulásának válószínűségi értékeléseiként értendők, például: „Az a veszély fenyeget, hogy fajok halnak ki.”
A skála számítási módja adja az úgynevezett veszély- vagy félelemkontrollértékeket. Előbbiről akkor beszélünk, ha a skálapontszám pozitív, utóbbiról akkor,
ha ez negatív. A skála folytonos. A veszélykontroll-érték az EPPM-nek megfelelően a meggyőző üzenet elfogadását, míg a félelemkontrollt jelentő negatív érték a
meggyőző üzenet elutasítását valószínűsíti. Lehetséges az is, hogy az érték nulla,
ekkor a befogadó nagy valószínűséggel elfordul az üzenettől (Witte–McKeon–
Cameron–Berkowitz 1995). A skála tartalmi, szerkezeti és prediktív validitása magas (Witte–Cameron–McKeon–Berkowitz 1996: 317).
Felvettem továbbá a Megküzdés Stresszhelyzetekben Skálát (CISS-48). Az
Endler és Parker által azonosított megküzdési stílusok mérésére alkalmas skála
48 itemet tartalmaz, a diszpozíció három alfaktorának mindegyikét 16 állítással
mérve (1994: 52). Ezek a következők: feladatorientált stílus (pl. „Azon vagyok,
hogy megértsem a helyzetet.”), érzelemorientált stílus (pl. „Másokon vezetem le
az idegességemet.”), elkerülés-orientált stílus (pl. „Szünetet tartok és kilépek a
helyzetből.”) (Perczel Forintos–Kiss–Ajtay 2005: 157).
Az eredetileg ötfokú Likert-skálát alkalmazó kérdéssort (Endler–Parker
1994: 51) a vizsgálatban hétfokú formában alkalmaztam, ahol a vizsgálati személyek feladata volt megjelölni, hogy az adott állítás milyen mértékben jellemző
rájuk. A skála belső konzisztenciája igen magas (Endler–Parker 1990a, idézi
Endler–Parker 1994: 51). Magyar adaptációját Perczel Forintos Dóra és Annus
Rita készítette 2004-ben (Perczel Forintos–Kiss–Ajtay 2005: 157).
A válaszadók kitöltötték a Kontrollhely Skálát is (I-E Skála). Rotter skálája
23 tételpárt tartalmaz, melyek egyike külső, párja belső kontrollhelyre vonatko184

zik (1966: 10). A külső kontrollhiedelmet jelző tételek választása ér pontot, így a
skálaösszpontszám a külső kontrollosság mértékét mutatja. A tételsor hat kiegészítő itempárja a torz válaszok azonosítását segíti. Egy példa itempárja: „A: Életünk sok sajnálatos eseménye balszerencsénk következménye.” (külső kontrollos
válasz), „B: Az általunk elkövetett hibákban kereshetjük szerencsétlenségünk
okát.” A skála megbízhatósága kielégítő (Rotter 1966: 17).
4.2. A vizsgálati eljárás
A válaszadók online jelölték meg válaszaikat, a kérdőívszerkesztő program a
négyféle kérdőívváltozat egyikét random módon juttatta el a személyekhez. A
kitöltés nagyjából 15–20 percet vett igénybe. A vizsgálati személyek először a
félelemkeltő TCR-eket tekintették meg, ezt követően az ezek által kiváltott érzelmeket emotikonokon keresztül jelölhették meg, majd az RBD Skála tételeire
válaszoltak. A reklámingerek közötti szakaszokba játékos feladatot iktattam,
hogy az egyik TCR okozta negatív hatás ne hathasson az utána következő megítélésére. Ezután a CISS-48 és az I-E Skála állításai következtek. A demográfiai
kérdéseken kívül a társadalmi problémák megoldásával kapcsolatos viselkedéses
szándékok lekérdezésére irányuló tételek zárták a kérdőíveket.
A tanulmány nem tér ki az érzelmi reakciókkal és viselkedéses szándékokkal
kapcsolatos elemzésekre, ezért az ezek mérésére alkalmas eszközök bemutatásától ebben az esetben eltekintettem.
4.3. A vizsgálati minta
A vizsgálat mintáját 158 válaszadó, 81 nő és 77 férfi alkotja. A résztvevők 18
és 35 év közöttiek, a személyek átlagéletkora 23,6 (SD=4,25) év. A vizsgálati
személyek többsége, 151 személy közép-, vagy felsőfokú végzettségű.
5. Az eredmények
Az adatok statisztikai elemzését az R-programot használva (R-version-3.3.3,
RStudio Team 2016) és az α=0,05-os szignifikancia-szintet alkalmazva végeztem el. A megbízhatóság-vizsgálatok a skálákon és az alskálákon egyaránt megfelelő értékeket hoztak (Cronbach α: min.=0,7, max.=0,94). Nagyon magas, 0,9
feletti megbízhatósági mutató egyes alskálák esetében jelent meg, amit indokolhat a tételek hasonlósága. A Kolmogorov–Szmirnov próbával végzett normalitásvizsgálat eredményei alapján normál eloszlást követnek a félelem- és veszélykontroll-értékek, a megküzdési stílusokhoz tartozó pontszámok és a személyek
kontrollhelyértékei. A RBD Skála alskálapontszámai azonban nem minden esetben követték a normál eloszlást.
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A hipotézisvizsgálat előtt azt tapasztaltam, hogy az egyes reklámüzenetekhez
tartozó RBD Skála alapján számított átlagos félelem- és veszélykontroll-értékek
esetén nem mutatkozik negatív, tehát félelemkontrollt jelentő érték (min.=7,15,
max.=17,75); csupán egyéni szinten. Így tulajdonképpen a veszélykontroll-értékek, tehát az üzenetelfogadás kisebb és nagyobb mértékeiről beszélhetünk. Ezért
a továbbiakban a veszélykontroll-érték megnevezéssel utalok a reklámok megítélésére vonatkozó pontszámokra.
5.1. A hipotézisek vizsgálata
Az első hipotézis feltételezi, hogy a feladatorientált módon megküzdőkre a
veszélykontroll-értékek; míg az érzelem-, illetve elkerülésorientált megküzdőkre
elsősorban a félelemkontroll-értékek jellemzőek. A hipotézist Pearson-féle korrelációval vizsgáltam minden egyes reklámingerhez tartozó veszélykontroll-érték és a vizsgálati személyek megküzdési stílusokhoz tartozó pontszámai között.
Az 1. táblázat a szignifikáns eredményeket foglalja össze.
r
-0,28
-0,26
-0,29
-0,25

állat „gyenge” – elkerülésorientált stílus
klíma „erős” – feladatorientált stílus
klíma „erős” – elkerülésorientált stílus
állat „erős” – feladatorientált stílus

t
-2,48
-2,33
-2,62
-2,31

df
74
74
74
80

p
0,016
0,02
0,01
0,02

1. táblázat: A reklámingerekre adott veszélykontroll-értékek megküzdési
stílusokkal vett szignifikáns korrelációi
Az eredmények alapján a megküzdési stílusok és a veszélykontroll-értékek
kapcsolatáról szóló hipotézis nem igazolódott. Részben azért, mert valódi félelemkontroll-értékek nem jelentek meg. A közepesen alacsony, negatív korrelációkat
figyelembe véve ugyanakkor szisztéma rajzolódott ki. Úgy tűnik, hogy az állatvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos reklámüzenetek esetében minél inkább elkerülő- vagy feladatorientált módon küzd meg a személy, annál kisebb veszélykontroll-értékeket jelöl. Másként fogalmazva: minél kevésbé elkerülés- vagy
feladatorientált stílusban küzd meg, annál magasabb veszélykontroll-értékeket ad
az állatvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos reklámüzenetekre.
A második hipotézis feltételezi, hogy a külső kontrollosok jobban elfogadják a
reklámüzeneteket, ami a magasabb veszélykontroll-értékeikben jelenik meg.
A két konstruktum közötti összefüggést nem lineáris módon vizsgálva, K-középpontú klaszteranalízist alkalmaztam az I-E skálán elért pontszámokra. A
klaszteranalízist indokolta, hogy a skálán elért középérték a kontrollhely szerinti
két csoportra bontáshoz nem evidens. Az eredmények szerint valóban két klasz186

terbe rendeződnek a személyek: a belső, valamint a külső kontrollosok csoportjaiba; előbbiek esetén az átlagos érték 9,68 volt, míg a külső kontrollos személyek átlagosan 15,87-ot értek el a skálán (a maximális 23-ból).
Az így kialakult két csoport összes reklámingerhez tartozó veszélykontroll-értékeire kétmintás t-próbát végeztem. A veszélykontroll-értékek tekintetében szignifikánsan elkülönül a belső és a külső kontrollos egyének két csoportja (t=3,41,
df=588,13, p<0,001): a külső kontrollosoknak átlagosan 12,79-os veszélykontrollértékekük, a belső kontrollosoknak átlagosan 9,74-os értékük van.
A hipotézisben foglalt feltételezést megerősítik az eredmények: a külső kontrollos vizsgálati személyek valóban magasabb veszélykontroll-értékeket jelölnek, ami a reklámüzenet elfogadásának magasabb valószínűségét jelenti.
Az első hipotézis elemzésekor tapasztalt eredmény alapján az állatvédelem és a
klímaváltozás témái és a feladat-, illetve az elkerülésorientált megküzdési stílusok
szisztematikusan kiemelkednek. Ez olyan összegző modell kialakítását hívta elő,
amelyben a megküzdés egy másik szempontból való megközelítése szerepelt, illetve amelyben a reklámokban megjelenített érdek változója is helyet kapott. Utóbbit
az indokolja, hogy a két kiemelkedő reklámtéma a közös társadalmi érdeket megjelenítő TCR-ek kategóriájába tartozik, míg a nők és a gyermekek bántalmazásáról
szóló reklámingerek mások érdekét szolgálják (Sas 2010: 131–144).
K-középpontú klaszteranalízist végeztem a vizsgálati személyek megküzdési
skálákon elért pontszámaira. A megküzdési alskálákon jelölt eredményeik szerint
– a 2. táblázatban összefoglalt átlagértékek alapján – a következő három klaszter
azonosítható: azoknak a személyeknek a csoportját, akik mindhárom; azokét, akik
elsősorban a feladatorientált; valamint azokét, akik a feladat- és elkerülésorientált
megküzdési stílusokhoz tartozó értékeikben értek el magas pontszámot.

feladatorientált stílus
érzelemorientált stílus
elkerülés-orientált stílus

1. klaszter
84,03
85,43
88,31

2. klaszter
75,5
41,23
49,43

3. klaszter
65,85
33,46
59,64

2. táblázat: A klaszteranalízis eredményeként létrejövő klaszterek
és az egyes megküzdési alskálákon képviselt átlagaik
Az összegző modell egy ismételt méréses varianciaanalízis alkalmazásával
valósult meg. A modellben a függő változó a személyek veszélykontroll-értéke,
a független változók a megküzdési és a kontrollhelyre vonatkozó klaszterbesorolások voltak. Ismételt méréses független változóként a félelemkeltés mértéke, illetve az érdek változója (két értékkel: közösség és mások érdeke) szolgáltak.
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A modellben megengedett volt a változók minden interakciója. Az eredmények
alapján a kontrollhely, az érdek és a megküzdés hármas interakciója szignifikáns
volt (F(2,604)=5,472, p=0,004). A változók kapcsolatát a 3. ábra szemlélteti.

3. ábra: A veszélykontroll értékek alakulása a kontrollhely, a reklámokban
megjelenített érdekek és a megküzdés függvényében
A mindhárom stílussal megküzdő személyek közül, az érdektől függetlenül, a
külső kontrollos személyek adatai eredményeztek magasabb veszélykontroll-értékeket. A közös érdekű reklámingerek esetében a személyek általában magasabb veszélykontroll-értékeket mutattak, a mások érdekét szolgáló reklámüzenetekéhez képest. Az elsősorban feladatorientált módon megküzdőkre hatással lehet a reklámban megjelenített érdek: a mások érdekét képviselő TCR-ekre a külső kontrollos feladatorientált vizsgálati személyek, míg a közös érdekű reklámüzenetek esetében a belső kontrollos, feladatorientált megküzdők jelölnek magas
értékeket. A feladat- és elkerülésorientáltan megküzdő személyek esetében a
belső kontrollos személyek adnak a legmagasabb veszélykontroll-értékeket a
mások érdekét szolgáló reklámokra, míg a közös érdekű témákat megjelenítő
TCR-ekre a feladat- és elkerülésorientáltan megküzdő, külső kontrollos személyek jelölnek magas veszélykontroll-értékeket. Úgy tűnik, hogy a megküzdés és
a kontrollhely kapcsán tapasztalt összefüggéseket a reklámokban megjelenített
érdek árnyalja, és együttesen hatnak a reklámüzenetekre a meggyőző üzenetek
megítélésére, elfogadására.
A legalacsonyabb veszélykontroll-értékeket a belső kontrollos, mindhárom
megküzdési stílust alkalmazó személyek jelölik a más érdekét szolgáló TCR-ek
esetében; míg a legmagasabbakat a külső kontrollos, feladat- és elkerülésorientált módon megküzdő vizsgálati személyek jelölik a közös érdekű reklámüzenetek esetében. Az érdek és a félelemkeltés mértékének interakciója is szignifikáns
volt a modellben (F(1, 604)=37,5, p<0,001). A kontrollhely, az érdek és a meg188

küzdés változói főhatást mutattak (paraméterek rendre: F(1,604)=13,5, p< 0,001;
F(1,604)=36,93, p<0,001; F(2,604)=2,95, p=0,05).
5.2. Az eredmények megvitatása
A dolgozatban bemutatott vizsgálat célja félelemkeltő társadalmi célú reklámüzenetek hatásának tanulmányozása volt a fiatal felnőtt vizsgálati személyek
jellemző megküzdési stílusainak, illetve kontrollhelyének függvényében. A vizsgálat elméleti alapját a megküzdés és a meggyőzés, illetve a kontrollhiedelem és
a meggyőzés összefüggéseit tanulmányozó empirikus kutatások adták. A vizsgálódás kiterjedt a kontrollhely és a megküzdés kapcsolatának, valamint a meggyőző reklámingerek érzelmi megítélésének és a TCR-ekben megjelenített problémák megoldására vonatkozó viselkedéses szándékok összefüggéseinek felmérésére; utóbbiak részletes tárgyalására jelen tanulmányban nem került sor terjedelmi korlátok okán.
A reklámüzenetek átlagos megítélésében félelemkontroll-értékek nem jelentek
meg, azaz az EPPM (Witte 1992: 329) alapján, általánosságban egyetlen TCRüzenetet sem utasítottak el a válaszadók. Legkevésbé a mérsékelt félelmet keltő, a
gyermekek bántalmazása ellen szóló, míg leginkább a fokozott félelmet indukáló,
klímaváltozással kapcsolatos reklámüzeneteket fogadták el a vizsgálat résztvevői.
A megküzdési stílusok és a veszélykontroll-értékek nem mutattak minden reklámtéma esetében szisztematikus összefüggést. Az ezt követően végrehajtott, a
megküzdés változóján végzett klaszteranalízis eredményeként három megküzdési
stílus szerinti csoport különült el: a mindhárom megküzdési stílust alkalmazók; a
főként feladatorientáltak; valamint a feladat- és elkerülésorientált stílus alapján
megküzdők. A vizsgálat előzményeként említett, az egészségviselkedéssel kapcsolatos reklámokat alkalmazó vizsgálatunkban a jelenlegitől eltérően, a mindhárom
megküzdési móddal rendelkezők helyett, a feladat- és emócióorientált stílusok szerint megküzdők csoportja volt azonosítható (Nagy–Balázs 2018). A két empirikus
vizsgálat alapján arra következtethetünk, hogy a feladatorientált megküzdési stílus
egy valóban alapvető megküzdési stílusként működhet, amellyel csaknem minden
személy rendelkezik: ki kisebb, ki nagyobb mértékben egészíti ki más megküzdési
stratégiákkal. Folkman és Lazarus a szituatív megküzdési módok kapcsán jegyezte
meg, hogy az emberek gyakran több, az éppen hozzáférhető megküzdési formákat
alkalmazzák (1985: 150). Eredményeim szerint fennállhat annak a lehetősége,
hogy a kevert típusú megküzdés már a diszpozíciók szintjén is azonosítható.
A megküzdési stílus és a kontrollhely reklámok megítélésre való hatásainak
komplex modellben történő vizsgálata választ adott arra, hogy a közös érdekeket
szolgáló reklámüzenetek és a kétféle megküzdési stílus miért különültek el. A
változók nem lineáris kapcsolatát vizsgáltuk az eljárással. A hármas interakciós
kapcsolatban megmutatkozott, hogy a feladatorientált, illetve a feladat- és elke189

rülésorientált módon megküzdők reakcióira hat leginkább az, hogy a TCR milyen érdeket jelenít meg: a mások érdekét megjelenítő reklámokat a külső kontrollos, feladatorientált megküzdők, míg a közösség érdekeit szolgáló reklámingereket a belső kontrollos, feladatorientált megküzdők fogadták el inkább. A mások érdekeit szolgáló TCR-eket a belső kontrollos, feladat- és elkerülésorientált
megküzdők, míg a közös érdekeket megjelenítő reklámingereket a külső kontrollos, elkerülés- és feladatorientált stílusban megküzdők fogadták el nagyobb mértékben.
Egyes megküzdési csoportokra hatással lehet az, hogy milyen érdekeket közöl a reklám, és ez a megküzdés mellé társuló kontrollhelytől függően hathat az
üzenetelfogadásra. A vizsgálati személyek ilyen módon történő csoportosítása
arra is rámutatott, hogy a feladatorientált megküzdők között voltak külső kontrollos, illetve az elkerülés- és feladatorientáltak csoportján belül belső kontrollos
személyek egyaránt. A szakirodalom többnyire a megküzdési módok és a kontrollhiedelem lineáris viszonyáról tesz megállapításokat; az interakciós kapcsolat,
annak a vizsgálata, hogy hogyan viselkedhetnek például a külső kontrollos feladatorientált megküzdők, további kérdéseket vet fel.
Az eredmények alapján úgy tűnik, mintha a változók kapcsolatának a vizsgálati személyek viselkedéses jegyeivel vett kongruens és inkongruens állapotai
rajzolódnának ki. A belső kontrollos, feladatorientált megküzdők a közös érdekeket megjelenítő reklámüzeneteket fogadták el, talán azért, mert a megjelenített
problémák megoldására ők maguk is képesek hatni (kongruens helyzet). Ezzel
szemben, mivel a belső kontrollos személyek saját cselekedetükhöz társítják a
megerősítést (pl. Rotter 1966: 1), ez az ok-okozati kapcsolat nem tudott megvalósulni a mások érdekeit megjelenítő reklámüzenetek problémáinak esetében,
mert ezeknek a problémáknak a megoldása, a megoldási javaslat elfogadása közvetlen jutalommal nem jár (inkongruens helyzet). Ez a „szabályszerűség” nem
terjeszthető ki a vizsgálatban megjelenő összes csoportra, és módosíthatja az a
tény, amely szerint a külső kontrollos személyek befolyásolhatóbbak (Phares
1989: 119–122). Így nehezen megállapítható, hogy válaszaik mögött a konformitás vagy a valódi észleleteik állnak.
A kontrollhely és az üzenetelfogadás összefüggése az interakciós kapcsolatban is megjelent, a külső kontrollal rendelkezők általánosságban is elfogadóbbak
voltak a reklámüzeneteket illetően, szemben a belső kontrollosokkal. Az eredmény megerősíti, hogy a külső kontrollhiedelemmel rendelkezők meggyőzhetőbbek (pl. Ritchie–Phares 1969: 441). Avtgis metaanalízisében korrelációs eljárás útján a változók lineáris kapcsolatát elemezte (1998: 899), Eagly viszont a
változók közötti szisztematikus kapcsolat hiányát fogalmazta meg (2014: 177).
Jelen empirikus eredmények alapján felmerül annak a lehetősége, hogy szisztematikus eredményeket a változók nem lineáris kapcsolatának vizsgálata hozhat.
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Összességében megállapítható, hogy az itt ismertetett vizsgálat megerősítette
azokat a korábbi empirikus eredményeket, melyek szerint a kontrollhely és a
meggyőzés, illetve a megküzdés és a meggyőzés konstuktumai összefüggnek.
Habár a vizsgálat talán több kérdést vet fel, mint amennyi választ ad, ez egyben
előnye is: számos kutatásra érdemes területet vázol fel a tanulmányozott konstruktumok mérésével és összefüggésével kapcsolatban, ezek vizsgálatának szükségességét empirikusan indokolja.
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Nagy Orsolya

Rajongói szövegátiratok
Az online szöveg alapú szerepjátékok világa
1. Bevezetés
Kutatásom a magyarországi online szöveg alapú szerepjáték gyakorlatát vizsgálja, tehát azt a tevékenységet, amely során a szövegalkotás valós időben történik
legalább két rajongó szerző (author fan) által, a közös történetalkotás során egyegy karaktert irányítva, az online tér üzenetküldő metódusát használva. Mivel a
szerepjáték fogalom asszociációs palettája igen színes, és magyar nyelven még
nem jelent meg akadémiai leírás erről a speciális rajongói gyakorlatról, szükségét
érzem annak, hogy mindenekelőtt a fogalmat ismertessem, elkülönítve az online
szöveg alapú szerepjátékot névrokonaitól, tévútra vivő testvérfogalmaitól.
A kutatásnak fontos etikai háttere, hogy olyan közösségi játékgyakorlatról írok,
amelyet korábban magam is játékosként ismertem meg. A bennfentes kutatói pozícióhoz Henry Jenkins aca/fan1 fogalmát és attitűdjét hívtam segítségül, amely a
vizsgált közösséghez tartozó akadémikus helyzetét legitimáló fogalom (Jenkins
2006a). Az érintettség azért is elkerülhetetlen, mert a nem látható rajongói gyakorlat leírására kívülállóként kevés esélyem lenne, elvégre a privát térben zajló szerepjátékok elzártságuk miatt nem vizsgálhatók a résztvevő megfigyelés módszerével. A jelenség vizsgálatában a megfigyelésen túl saját tapasztalatra és egy interjúalany beszámolójára egyaránt szükségem volt, hogy releváns következtetéseket
tudjunk levonni erről az összetett rajongói gyakorlatról, amit több társadalom- és
médiatudományi terület felől lehet értelmezni és vizsgálni (uo.). A rajongó fogalma kulcsfontosságú a tanulmányban. Nem csak abban az értelemben használom az
online szöveg alapú szerepjáték művelőire, mint akik magáért a gyakorlatért vagy
a játékért rajonganak, hiszen az esetek többségében popkulturális médiaszövegek
rajongóiról van szó. Ahogy ez látható lesz az alábbiakban, ennek az interaktív narráción nyugvó gyakorlatnak a művelői főként már létező, kánon médiaszövegek
fandomjai közül kerülnek ki: egyfajta részközösségként érdemes beszélni róluk. A
dolgozat a rajongókutatás paradigmájába illeszkedik, a rajongókat aktív befogadóként, értelmező közösségként és részt vevő alkotóként vizsgálja. Ehhez főként Kacsuk Zoltán és Henry Jenkins rajongókutatásait hívtam segítségül (Kacsuk 2006;
Jenkins 2006b, 2008), de a rajongói közösségek szubkultúrákkal való párhuzamba
állítása során Paul Hodkinson és Sarah Thornton tanulmányaira is támaszkodtam
(Hodkinson 2002; Thornton 1996).
1

Az akadémikus (academic) és a rajongó (fan) szavak együtteséből létrehozott kifejezés.
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A részt vevő megfigyelés és saját tapasztalataim felhasználása mellett szerettem volna személyemtől független példákkal és esetekkel igazolni hipotéziseimet,
ezért készítettem mélyinterjút a szerepjátékos közösség egy olyan tagjával, aki
publikus felületen, valamint hagyományosan rejtőzködő, direkt üzenetküldési metóduson alapuló szerepjátékban egyaránt szerzett tapasztalatot. Az esettanulmány
számomra is izgalmas színfoltja a kutatásnak, ezért sajnálom, hogy önálló fejezetben a terjedelmi korlát miatt nincs lehetőségem feldolgozni, azonban a kutatás
eredményeit az egyes tematikus fejezetekben összevetem a hipotéziseimmel.
Fontos leszögezni, hogy egy meglehetősen komplex jelenséggel foglalkozom, jelen tanulmány pedig csupán egy kivonata az eredeti, OTDK-ra készült
pályamunkának. A jelenlegi szöveg nem mutatja be részletesen a szerepjátékra
használt internetes felületeket, és magát a gyakorlatot sem vizsgálja a játékelméletek nézőpontjából, mindössze a rajongói szövegalkotás és a fan studies irányából közelíti meg a jelenséget.
2. Mit jelent az online szöveg alapú szerepjáték?
A szerepjáték fogalma meglehetősen összetett és szerteágazó, így mindenekelőtt körülhatárolom, mit értek a kutatásom keretében online szöveg alapú szerepjáték alatt. A fogalomismertetés során elkülönítem a kifejezést testvérfogalmaitól, a sokszereplős online szerepjátéktól és a fórum alapú játéktól, mielőtt kitérnék a fogalom dolgozatomban használt értelmezésére.
A szerepjáték komplex fogalom, amely számos asszociációra ad lehetőséget.
Vele kapcsolatban akaratlanul is eszünkbe juthatnak klasszikus élő szereplős szerepjátékok, amelyek megvalósulhatnak pikáns hálószobai kontextusban is, vagy
akár olyan társasjátékok, mint például a méltán ismert Dungeons & Dragons. Kissé bonyolódik a helyzet, amikor az online szerepjáték fogalmával találkozunk, általában ugyanis ilyenkor fantasy témájú internetes játékokra asszociálunk – mint
például a World of Warcraft –, esetleg fórum alapú szerepjátékra (Forum Based
Role-Playing Game, röviden FRPG), amelyet egy mesélő – vagy kalandmester –
irányít. Tény, hogy az alapkoncepció minden szerepjáték esetében azonos: a játékos nem passzív befogadója a történetnek, hanem aktív szerepet játszik alakításában egy konkrét szereplő mozgatásával és irányításával (Bokody 2002: 1301).
Ugyanez történik egy MMORPG2 játék során, ahol a játékos által megalkotott karakter szabadon interakcióba kerülhet más játékosok karaktereivel, közösen harcolhatnak, kereskedhetnek vagy beszélgethetnek, különböző kalandhelyzetekbe
kerülhetnek; a lehetőségek tára végtelen, és játékvilágonként eltérő. A fórum alapú
szerepjátékok is hasonló logika alapján működnek, viszont esetükben már előkerül
2

Massive Multiplayer Online Roleplaying Game, azaz nagyon sokszereplős online szerepjáték,
amely grafikus felülettel rendelkezik.
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a szövegszerűség, az írott szöveg mint keret. Elvégre az MMORPG műfaja a videojátékok grafikus eszközeivel él, így mind a karakterek, mind pedig a játék történései audiovizuális formában jelennek meg, míg az FRPG írott szöveg alapú (azaz text-based) blogbejegyzések formájában alakuló történet, ahol a vizualitás hiányát a játékosok képzelőereje pótolja.
A text-based szerepjáték fogalma azonban még mindig tévútra terelhet, így
mielőtt leszűkítem a kutatás témáját, említést teszek arról a speciális területről,
amely tágabb értelmezésében lefedi az általam vizsgált jelenséget is. A MUD,
azaz Multi-User Dimension vagy Multi-User Domain tulajdonképpen egy olyan
valós idejű, virtuális világra reflektál, ahol több felhasználó azonos időben van
jelen ugyanabban a játéktérben, amely jellemzően szöveg alapú. Ebben az értelemben tehát a már említett fórum alapú szerepjátékot is tekinthetjük egyfajta
MUD-nak. A MUD-ok nem csupán a szerepjáték műfaji elemeit hordozzák magukban, de számos más területről is viselnek jellegzetességeket, mint például a
hack and slash3, player versus player4, az online chat mechanikája vagy az interaktív fikció műfaja (Bartle 2003: 9–10). Tehát ismét meglehetősen szerteágazó
területről van szó, amelyet nehéz konkretizálni. Bonyolult rendszerének pusztán
egy alrendszerével, egyetlen apró szegmensével foglalkozik ez az írás.
Kutatásom ugyanis egy szűkebb értelmezésben tanulmányozza az online szöveg alapú szerepjáték jelenségét, amely szorosan összefonódik a rajongói kultúrával és az ahhoz tartozó részvételi kultúrával5. Az a jelenségkör, amelyet a kutatásomban vizsgálok, nem feltétlenül saját karakterekkel6 – original character,
röviden OC – rendelkezik, hanem már létező, általában popkulturális művek szereplőivel is, akiket az alkotókként funkcionáló rajongók7 irányítanak. Emiatt a
szerepjátékot nem is tekintem a legpontosabb elnevezésnek, hiszen az RPG-műfajok szerteágazó változatai bárkit könnyen félrevezetnek, miközben jelen esetben egy konkrét fandom – film, sorozat, videojáték, képregény, anime stb. rajongói körének – alkotásairól beszélünk, ahol a játékosok nem feltétlenül egy eredeti karaktert hoznak létre, hanem gyakran egy konkrét, kánonbeli szereplőt irányítanak, aki eleve meghatározott személyiségjegyekkel, képességekkel és elő3

Olyan játékok, amik során a combat, a közelharc és az erőszak eleme kerül előtérbe, olykor mindenféle más cselekményszálat vagy háttértörténetet mellőzve.
4
A multiplayer játékokban jelentkező interaktív konfliktus kettő vagy több élő résztvevő között a
játékon belül. Tulajdonképpen bármilyen játékhelyzet érthető alatta, amikor a játékosok egymással
versenyeznek, nem pusztán közelharc vagy erőszakos aktus. A hangsúly azon van, hogy az élő
játékosok egymást tekintik ellenfélnek, nem pedig egy számítógép által irányított félt.
5
Henry Jenkins fogalma. A rajongói és részvételi kultúráról a következő fejezetben írok részletesen.
6
Non-canon karakter, azaz az eredeti műben nem létező, a rajongó saját maga által megalkotott
karakter, vagy pedig egy létező műhöz nem kapcsolódó, saját univerzumban kreált szereplő.
7
Henry Jenkins author fan fogalma nyomán. Szó szerinti fordításban szerző rajongót, vagy rajongó
szerzőt jelöl, viszont én a tanulmány keretében szívesebben használom az alkotó rajongó vagy rajongói alkotó/szerző kifejezést.
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történettel rendelkezik. Tehát egy interaktív rajongói szövegalkotásról van szó,
ahol általában – de nem szükségszerűen – a kánonszöveg8 átírása történik meg
közösen, online térben. Az alábbiakban lássuk, hogyan történik mindez?
Ahogy ezt fentebb már ismertettem, a rajongók – akikre jelen esetben játékosokként és alkotókként is hivatkozom – kiválasztanak egy már eleve adott karaktert, egy ismert fiktív világ egyik szereplőjét, akinek gondolatait, érzéseit és tetteit a játék során írásban irányítják egy adott internetes felületen. A karakterek
találkozása, interakcióik, dialógusaik és az ezekből kibontakozó cselekmény épít
fel egy komplex történetet, amelyet az alkotó rajongók közösen írnak, ki-ki saját
karakterének szemszögéből. Fontos kiemelni, hogy mivel eleve meghatározott
tulajdonságokkal rendelkeznek a szereplők – hiszen egy létező kánon részei –, a
játékosoknak kötelességük ehhez tartaniuk magukat, ellenkező esetben alakításuk hiteltelenné válhat, és ez könnyen a közös történetalkotás élvezetének rovására mehet, aminek következménye akár a játékból való kilépés is lehet.
Az ebben az értelemben vett szerepjáték hasonlóságot mutat a fanfiction műfajával, hiszen bár különböző módon zajlik maga az alkotás – fanfiction-t általában egyedül ír a rajongó, szerepjáték esetében pedig legalább két fél dolgozik az
adott világon –, a végeredmény mindegyikben egy rajongók által alkotott történet, amely sajátos módon értelmezi az eredeti médiaszöveget, úgy alakítva azt,
hogy megfeleljen az adott rajongó szerző vagy szerzőpáros preferenciáinak.
A történetalkotás tehát természetesen szöveg alapú, és olyan online tér szükséges hozzá, amely a felek számára lehetővé teszi az azonnali üzenetváltást.
Fontos kiemelni, hogy az online tér nem jelenti azt, hogy ezek az írások bárki
számára elérhetőek a világhálón, hiszen a fanfiction műfajához hasonlóan itt is
az adott szerzőn vagy szerzőpároson múlik, hogy másokkal is megosztják-e az
alkotást. Jelen tanulmány nem jut el odáig, hogy a magyarországi publikus szerepjátékos platformokat részletesebben is górcső alá vegye, erre az eredeti
OTDK-pályamunkám lehetőséget adott.
3. A jelenség a rajongókutatás keretében
Mivel az online szöveg alapú szerepjáték egy rajongói szövegalkotási gyakorlat, kulcsfontosságúnak tartom bemutatni a jelenséget a rajongókutatás felől.
Ehhez mindenekelőtt a rajongó és rajongói közösség fogalmát tisztázom, összevetve a szubkultúrákra jellemző aspektusokkal Paul Hodkinson (Hodkinson
2002) és Sarah Thornton (Thornton 1996) nyomán. Ezután szót ejtek a rajongói
szövegolvasási és értelmező gyakorlatokról Kacsuk Zoltán munkássága mentén
(Kacsuk 2006), mindezzel Henry Jenkins részvételi kultúra fogalmához vezetve
8

Szövegeken a kutatás keretében médiaszövegeket értek, tehát nem feltétlenül írott művekre gondolok, hanem filmekre, sorozatokra, videojátékokra egyaránt.
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az olvasót (Jenkins 2008). A fejezet keretében bizonyítani szeretném, hogy a
szerepjátékosok minden esetben sajátosan interpretálják nem csupán az adott
karaktereket, akiket a játék során irányítanak, hanem az eredeti médiaszöveget
is, ahonnan a karakter származik.
3.1. A rajongói értelmező közösség
Mint erről korábban szó esett, az online szöveg alapú szerepjátékok alapvetően két csoportra oszthatóak. A játékosok egyaránt gyakorolhatják ezt az egyedi,
interaktív írásmódot saját, eredeti karaktereikkel (OC), közösen megkonstruált
univerzumokban, ahol az alkotók által kiépített szabályrendszer érvényes; vagy
már eleve létező, „ready-made” szereplőkkel, ahol viszont a játékosoknak alkalmazkodniuk kell a kánon szabályaihoz9. Egyértelmű, hogy az utóbbi esetben,
amikor is hivatalos fikciós művek karaktereivel alkotnak a játékosok, ezt az
adott mű rajongóiként teszik, hiszen másképpen nem is rendelkezhetnének a játék szempontjából megkövetelt részletes tudással és érzelmi elköteleződéssel.
Elvégre rajongónak lenni nem jelent mást, mint „valamilyen fiktív társadalmi
mércéhez képest túlzott mértékű időt, energiát, érzelmet, érdeklődést fordítani
valamilyen témára vagy tevékenységre. A rajongás tárgya pedig általában valami olyasmi, ami kívül esik a hivatalosan elismert és értékesként kanonizált kultúra területén” (Kacsuk 2006: 221).
Mielőtt azonban a rajongói olvasási és értelmezői gyakorlatokról írnék, fontosnak tartom szót ejteni magáról a közösségről, melyet az ugyanazért a dologért
való rajongás és elköteleződés formál meg: a rajongói közösségről. Ezek a nem
feltétlenül lokális, sőt általában inkább virtuális társulások a közös értelmezésen
túl számtalan más funkciót is ellátnak. Bemutatásukhoz érdemes lehet visszanyúlni a szubkultúra fogalmához is, hiszen egy olyasfajta integrációról beszélünk, amelynek szerves része az elköteleződés, az azonosulás és az autonómia.
A szubkultúra-kutatás történetében Paul Hodkinson ugyanezen aspektusok
alapján jellemezte a szubkultúrák tagjait is Goth: Identity, Style and Subculture
című könyvében (Hodkinson 2002). Elköteleződésen nem mást értünk, mint
amikor „az egyén idejét és keresetének egy részét szubkulturális javakra áldozza; rendezvényekre jár, valamint az adott kultúrára jellemző fogyasztási cikkeket
vásárol” (Nagy 2017: 9). Kacsuk rajongódefiníciója tulajdonképpen e köré a
9

Ezen elsősorban a már hangsúlyozott karakterhűséget értjük, azaz a szereplő hivatalos attitűdjét,
viselkedésmódját, kapcsolati hálóját és értékrendszerét. A kanonikus univerzumra vonatkozó szabályok már könnyebben elmoshatóak, hiszen gyakoriak az alternatív univerzumban – röviden AU
– játszódó történetek, amelyek esetében a kanonikus szereplőket az alkotók kiragadják abból a világból, amiben keletkeztek, és egy más szabályokkal rendelkező univerzumba helyezik át. (Pl.
Amerika Kapitányt kiragadják a Marvel világából, szuperhős helyett egy hétköznapi szerepben feltüntetve, egyetemi tanárként.)
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hodkinsoni szubkultúra-aspektus köré épül, viszont rajongói közösségek esetében érdemes említést tenni a többi szubkultúrára is jellemző ismérvekről. A föntebb már említett azonosulás elve tulajdonképpen annak feleltethető meg, hogy
mind a rajongó, mind a szubkultúratag tisztában van azzal, hogy egy adott közösség kultúrájának a része, ezt pedig fel is vállalják, és általában annak aktív
résztvevőjeként tekintenek magukra. A részvételnek az aspektusa könnyen átvihető az autonómia kategóriájára is (szintén Hodkinson nyomán), amelyen a
közösség független kommunikációs rendszere érthető, tehát a laikus tömegmédiától való függetlenség. Ahogy a szubkultúrák is rendelkeznek alternatív csatornákkal és hálózatokkal, úgy a rajongói kommunikáció sem történik más módon.
A makromédia nem szakértő tömegmédiumai, a niché szintű szaklapok, amelyek
kiszolgálják a rajongói igényeket, és a mikromédia szintjén értelmezett belső és
zárt kommunikáció eszközei – mint manapság a zárt Facebook-csoportok – mind
a rajongók kommunikációs eszköztárába tartoznak (Thornton 1996: 19). Elvégre
kijelenthető, hogy minden szubkultúratag rajongó, ám nem minden rajongó tagja
a szubkultúrának. Gondoljunk csak a cosplayes szubkultúrára10, a rajongás és az
előadó-művészet mezsgyéjén található hobbira. Egy adott karaktert cosplayelő
személy többnyire rajong is a megtestesített szereplőért, sőt valószínűleg a fikciós műért is, ahonnan a karakter származik, tehát értelemszerűen a beöltözött személy egyaránt tagja a fandomnak, cosplayerként pedig a cosplayes szubkultúrának is, amely számtalan különböző fandomot és ízlést magába foglal. Ezzel ellentétben értelemszerűen nem minden Trónok Harca-rajongó öltözik be kedvenc
szereplőjének, tehát a rajongói közösségnek ugyan tagja a személy, a cosplayes
szubkultúrának azonban nem. Ez természetesen nem jelent hierarchiabeli különbséget, hiszen az, hogy a rajongói közösségekre egy szubkultúra részeként is
tekinthetünk, nem jelenti azt, hogy a szubkultúra felsőbbrendű közösségnek minősül. Sőt egy kisebb létszámú, elhivatott társulás talán alkalmasabb lehet arra,
hogy kiszolgálja a rajongói igényeket, valamint azt a benyomást is keltheti az
egyénben, hogy nem csak tartozik valahová, de az adott közösségnek fontos tagja; ellentétben a szubkultúrával, ahol a nagy létszám miatt elveszve érezheti magát az egyén (Hodkinson 2002: 9–35).
Visszatérve azonban mind a rajongói igényekre, mind az online szöveg alapú
szerepjáték kérdésére, fontos kitérni arra, hogy a rajongói közösségek hogyan
járulnak hozzá egy-egy médiaszöveg értelmezéséhez. Magától értetődő ugyanis,
hogy egy „ready-made” karakter irányítása a szerepjáték során nem csupán tudást igényel az adott fandomban, de megköveteli mind az eredeti szöveg, mind
pedig a karakter értelmezését is. Természetesen az, hogy a játékos milyen krité10

A cosplay a costume (kosztüm) és a play (játék) szavak összevonásából keletkezett kifejezés, azt
jelenti, hogy az egyén egy fiktív karaktert igyekszik megtestesíteni jelmez, smink és kiegészítők
segítségével, általában rajongói találkozók keretében.
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riumok alapján választ ki egy karaktert, akivel azután írásban azonosulni és alkotni kíván, teljesen szubjektív, ám minden esetben feltételez egy erős kötődést
az adott szereplő iránt. Az pedig nyilvánvaló, hogy a kötődés tudásvágyat generál: a rajongókat motiválja, hogy minél többet tudhassanak meg rajongásuk tárgyáról. Kacsuk Zoltán szerint a rajongói olvasási gyakorlatok közé tartozik az
újraolvasás és az aprólékos szövegelemzés, a „gyakran még más rajongók szemében is viccesen apró nyomok keresése, azokból való többletinformációk kinyerése” (Kacsuk 2006: 226). Ez teljes mértékben a karakterek által kiváltott tudásszomjjal hozható összefüggésbe, hiszen magától értetődő, hogy a szerepjátékosok újranéznek olyan tartalmakat, amelyek relevánsnak számítanak karakterük
hiteles irányításának szempontjából.
Ezen kívül a rajongó alkotó felkereshet olyan hivatalos oldalakat is, ahol úgynevezett „character trivia”11 jegyzetekben találhat olyan kanonizált információkat, melyek az eredeti műben nem voltak kimondva vagy nem jelentek meg.
Fontos jellemzője a szövegolvasási gyakorlatoknak az intertextualitás. Az
egyén más szövegeket is bekapcsol az értelmezésbe, például azonos szerzőtől
származó, esetleg hasonló műfajú vagy cselekményű művet. Ennek akkor lehet
nagy jelentősége az online szöveg alapú szerepjátékok és a karakterismeret esetében, ha az adott karakter több médiaszövegben is előfordul, akár adaptációról
van szó, akár egy kiépített univerzumról.
Jó példa erre interjúalanyom esete, aki elsősorban a Marvel univerzumban
szereplő – vagy belőle kiragadott – karakterekkel játszik, hiszen a Marvel filmes
univerzumán túl (Marvel Cinematic Universe, röviden MCU) a képregények
mint eredeti szövegek is nagy szerepet játszanak az adott karakterek szempontjából releváns információgyűjtésben.
Kiemelendő szövegolvasási gyakorlat még a rajongói kánonalkotás, amit az
angol fan és canon szavak összevonásából fanonnak is szokás nevezni. Ebben az
esetben „a rajongók kijelölik a legfontosabb műveket vagy műveken belül olyan
aspektusokat, amik a továbbiakban a befogadás új mércéjét teszik ki” (Kacsuk
2006: 226). Érdemes kiemelni, hogy a rajongói kánonalkotás sokszor táptalajt ad
a kánon szempontjából voltaképp nem túl releváns részletek kiemelésének és
ezek elferdítésének is. Jó példa erre az, amikor az Amerika Kapitány: Polgárháború című filmben a Tél Katonáját láthatták a rajongók civilben szilvát vásárolni
a piacon, ez pedig olyan hihetetlenül mély nyomot hagyott a fandomban, hogy a
film megjelenése után rendre napvilágot láttak olyan fanartok és internetes mémek Bucky Barnesról, ahol szilvaimádónak ábrázolták őt az MCU rajongók. Az
ehhez hasonló „fanonizált” elemek, sajátos értelmezések sokszor helyt kapnak a
11

Tipikus példái lehetnek ezeknek a rajongók által szerkesztett Wikia cikkek, ahol a „Trivia” menüpontban olvashatók el azok a kanonizált, apró információmorzsák, amelyek esetlegesen hivatalosan a
szerzőtől származnak – mangák esetében gyakori, hogy a szerzők ún. „Characters Bible”-t is kiadnak
egyfajta karakterismertetőként –, esetleg adaptáció esetén az eredeti szövegben fordultak csak elő.
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rajongói alkotásokban, nem csupán fanartok és fanfictionök, hanem online szöveg alapú szerepjátékok formájában is. Ismét példaként említem interjúalanyom
esetét, aki játékostársával előszeretettel alkot a már említett Marvel-karakterekkel modern kori, alternatív univerzumokban (röviden AU). Az ő esetükben gyakori, hogy egy játék végeztével – tehát egy bizonyos történet vagy történetszál
lezárulásával – egy új játékban ugyanazok a karakterek hasonló módon találkoznak, mint az előző narratívában.
Hodkinson párhuzama mellett még egy példával szeretném bemutatni a rajongói közösségek és szubkultúrák hasonlóságát. Sarah Thornton 1996-os Club
Cultures című munkájában bevezette a szubkulturális tőke fogalmát Bourdieu
tőke fogalmát újraértelmezve (Thornton 1996). A szubkultúrákat hierarchikusan
felépülő, sajátos társadalomként írta le, amelynek csúcsán a legtöbb szubkulturális tőkét felhalmozó tagok állnak. „Szubkulturális tőkének tekinthető minden
viselkedés- és tudáselem, ami az adott kultúrához tartozik. [...] Minél inkább jártas valaki az adott szubkultúrában, annál több tőkére tesz szert, és annál magasabb státuszt tudhat a magáénak” (Nagy 2017: 10–11). Ez a fajta hierarchikus
rendszer pedig voltaképpen a rajongói közösségekre is rávetíthető, hiszen minél
több ismerettel rendelkezik valaki egy adott fandomban, minél több aktivitást
produkált a közösségen belül, annál inkább legitimáltnak érezheti rajongói mivoltát (Thornton 1996: 25–30).
Mindezt kiterjesztve az online írott szöveg alapú szerepjáték világára, teljesen magától értetődőnek tűnik egy hasonló hierarchikus rendszer megléte. Korábban már szó esett arról, hogy az elhivatott rajongók mennyi tudást halmoznak
föl egyes karakterekről, hogy a játék során minél inkább hűek legyenek a kánonhoz és a karakterekhez. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a játékba
kezdő írók a hierarchia más-más szintjén állnak, tehát eltérő mennyiségű szubkulturális – vagy jelen esetben inkább rajongói – tőkével rendelkeznek. Az ilyen
szcenáriók természetükből adódóan magukban hordozzák a konfliktust, ami
könnyen a játék rovására mehet, és kizökkentheti a több tőkével rendelkező
egyént az alkotásból.
Korábban szó esett arról, hogy a szerepjátékok nagy része privát térben zajlik, így ezeket az írásokat nem feltétlenül publikálják, ám akadnak olyan internetes platformok, ahol bárki számára szabadon elérhetőek ezek a rajongói alkotások. Ebben az esetben elkerülhetetlen, hogy a fandom azon tagjai is hozzáférjenek a szövegekhez, akik maguk is szerepjátékot folytatnak akár valamely másik,
akár ugyanazon a felületen. Az ilyen helyzetek pedig magukban hordozzák a
játékosok közötti írói versenyhelyzetet, az egymással való összehasonlítást, a hierarchián belüli pozíciók súrlódását különösen olyan esetekben, ahol a szóban
forgó írók ugyanazt a karaktert irányítják más-más játékokban. Ez az attitűd természetesen összefüggésben áll a rajongók személyiségével is, így az, hogy miképpen reagál egy szerepjátékos ilyen helyzetben, teljesen szubjektív.
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3.2. A részvételi kultúra
Henry Jenkins részvételi kultúra fogalmának vázát már érintettük korábban a
rajongói szövegolvasási és értelmezői gyakorlatok megvizsgálásakor. Elvégre
ezen területek tanulmányozása során azonosítottuk Jenkins feltevését, miszerint
a rajongók a szöveg olvasása közben elszakadnak a szabályoktól, azoktól a befogadói sémáktól, amelyek felé a médiaipar terelné őket, a szövegeket sajátos módon értelmezik: kiegészíthetik, kijavíthatják, átírhatják, egyszerűen a magukévá
tehetik őket (Jenkins 2006b: 19).
Michel de Certeau ezt a rajongói olvasási gyakorlatot és attitűdöt a „vadorzó”
jelzővel illette, aminek értelmében az olvasók olyan területekre vándorolnak, és
olyanokat követelnek a magukénak, amilyeneket valójában nem birtokolnak:
„Az olvasók utazók; olyan területeken utaznak át, amik máshoz tartoznak,
vadorzó nomádokként vonulva végig olyan mezőkön, amiket nem ők írtak,
kifosztva Egyiptom kincseit”12 (de Certeau 174).
A szövegek kikövetelése, a reclaim aktusa voltaképpen magában foglalja a
kérdéses szöveg átalakítását és újraalkotását is, aminek vázára a részvételi kultúra fogalma épül. Hiszen voltaképpen nem másról van szó, mint arról a rajongói
aktivitásról, amely a hagyományos, passzív befogadót feltételező nézői kultúrát
(spectatorial culture) részvételi kultúrává (participatory culture) alakítja. Ahogy
Jenkins mondja: „A képesség, hogy a személyes benyomásokat és reakciókat
társas interakciókká alakítsuk, a nézői kultúra részvételi kultúrává alakítása a
fandomok fő jellegzetessége. Az egyén nem azáltal válik rajongóvá, hogy rendszeres nézője egy bizonyos tartalomnak, hanem azáltal, hogy ezt lefordítja, átfordítja egyfajta kulturális aktivitássá. Azáltal, hogy megosztja a benyomásait és
gondolatait a tartalomról a barátaival; hogy csatlakozik egy rajongókból álló
»közösséghez«, akik hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek. A rajongók esetében a fogyasztás magától értetődően generálja az alkotást, az olvasás az írást,
míg ezek a fogalmak lassan elválaszthatatlanná válnak”13 (Jenkins 2006b: 41).
Tehát a részvételi kultúrát az alkotó rajongók (author fans) virágoztatják fel,
akik újraértelmezett és átírt szövegeikkel járulnak hozzá az eredeti médiaszöveget
övező rajongói kultúra, a fandom színesebbé tételéhez, a rajongói élet pezsgésé12

A szerző fordítása. Az eredeti szöveg: „Readers are travelers; they move across lands belonging
to someone else, like nomads poaching their way across fields they did not write, despoiling the
wealth of Egypt to enjoy it themselves.”
13
A szerző fordítása. Az eredeti szöveg: „This ability to transform personal reaction into social
interaction, spectatorial culture into participatory culture, is one of the central characteristics of
fandom. One becomes a "fan" not by being a regular viewer of a particular program but by
translating that viewing into some kind of cultural activity, by sharing feelings and thoughts about
the program content with friends, by joining a „community” of other fans who share common
interests. For fans, consumption naturally sparks production, reading generates writing, until the
terms seem logically inseparable.”
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hez. Ugyanakkor ez a fajta kreatív aktivitás magában hordozza a szerzői jogok
megsértésének kérdését, a plagizálás problémáját is. A rajongói alkotások többsége nonprofit formában valósul meg, mivel nem hivatalos csatornákon publikálják
őket – ha egyáltalán nyilvánossá válnak –, tehát nem a makromédia felületein, hanem főként a rajongók által használt csatornákon: a mikromédia és a niche szintjén. Így jogilag tulajdonképpen aligha történik plágium, ettől függetlenül keskeny
a mezsgye a rajongók tulajdonát képző produktumok és az eredeti szerzők, a médiaipar tulajdona között. Elvégre egy adott médiaszöveggel, a benne felépített univerzummal és karakterekkel az eredeti szerzők és a médiaipar rendelkeznek elsősorban, hivatalos terepen. A rajongó alkotók – a kutatás szempontjából releváns
szerepjátékosok – ezeket a karaktereket és világokat ragadják magukhoz, hogy saját preferenciáik szerint alakítsák át őket, saját olvasataikat és értelmezéseiket érvényesítsék. Nem egyértelmű tehát, hogy a jog világában jogsértésnek minősülnek-e a rajongói alkotások, amíg a kanonikus karaktereket és univerzumokat nem
saját produktumként tüntetik fel, és nem hivatalos szervek publikálják őket. (Viszont például az, ha egy rajongó kiadatja a fanfiction-jét egy kiadó által, már jogilag támadható.) Elvégre a rajongói aktivitás, a részvételi kultúra rengeteg pozitívummal szolgálhat a médiaipar számára is. Nem ritkaság, hogy egy-egy filmre,
sorozatra vagy bármilyen más popkulturális produktumra esetlegesen egy fanart,
fanfiction vagy fanvideo formájában talál rá valaki, ami aztán az eredeti, hivatalos
médiaszöveg felé tereli, ezáltal gazdagítva a fogyasztók táborát. Tehát a részvételi
kultúra népszerűséget növel, és mivel olyan csatornákat használ a tartalom terjesztésére, amit a médiaipar alapvetően képtelen lenne kihasználni a potenciális fogyasztók elérésére, ezt a rajongók teszik meg helyette a mikromédia exkluzívabb
és privátabb eszközével. Tehát voltaképpen egy szimbiotikus kapcsolatról van szó
a rajongók részvételi kultúrája és a médiaipar, valamint az eredeti szerző(k) között.
Jenkins nem fél állást foglalni az alkotó rajongók ügyében, szerinte „ahogy hagyományosan nem tekintenénk műveltnek olyasvalakit, aki olvasni képes, írni
azonban nem, médiaműveltséggel rendelkezőnek sem tekinthetjük azt az egyént,
aki pusztán fogyasztani képes, de kifejezni magát nem”14 (Jenkins 2008: 170). Az
önkifejezés pedig jelen esetben kulcsfogalom, hiszen nem arról van szó, hogy a rajongók elkoboznák a szövegeket eredeti alkotóiktól – ahogy Michel de Certeau fogalmazott –, hanem arról, hogyan reagálnak azokra a hatásokra, amelyeket maga a
szöveg ért el náluk. Hogyan képesek továbbgondolni egy lezáratlan cselekményszálat, milyen ötletekkel tudnak kiegészíteni egy előre megkonstruált világot, mit
törölnének ki belőle, mit javítanának és írnának át, hogy saját világnézeteikhez és
preferenciáikhoz igazíthassák a szöveget. Mindez nem jelenti azt, hogy ténylege14

A szerző fordítása. Az eredeti szöveg: „Just as we would not traditionally assume that someone is
literate if they can read but not write, we should not assume that someone possesses media literacy
if they can consume but not express themselves.”
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sen maguknak követelnék az eredeti produktumot, éppen ellenkezőleg, azt felhasználva hoznak létre egy félig-meddig saját, számukra ideális fanon alkotást.
Mint erről szó volt, bár az online szöveg alapú szerepjáték gyakorlására több
publikus internetes felületen is lehetőség van, alapjában véve mégiscsak egy zárt
és rejtőzködő rajongói gyakorlatról van szó, így a szerzői jogok kérdése ebből a
szempontból nem olyan fajsúlyos, mint például a fanfictionök esetében. Ettől függetlenül a szerepjáték gyakorlata is ugyanúgy a részvételi kultúra terméke, hiszen
ugyanarról az alapkoncepcióról van szó: a rajongók maguk is alkotóvá avanzsálnak részletes szövegelemzések és sajátos értelmezések kialakítása útján. A döntő
különbség a fanfictionökkel szemben pedig nem abban áll, hogy maga a történetalkotás, a szövegátírás nem egyetlen szerző műve, hiszen a fanfictionök, sőt, a hivatalos médiaszövegek sem szükségszerűen pusztán egyetlen alkotótól származhatnak. A két műfaj abban különbözik egymástól, hogy a szerepjáték során a rajongó egy konkrét karakterrel azonosul, az ő bőrébe bújva kell felépítenie egy
történetet, a külső történéseket mindig az adott karakterre kivetíteni, tehát nem feltétlenül szükséges egy bonyolultabb rendszerben gondolkodnia a történetalkotás
szintjén. Nem kell arra koncentrálnia, hogyan reagálna, és mit lépne a másik szereplő, hiszen azt egy másik játékos mozgatja, egy író, aki majd kifejti karakterének
akcióit és reakcióit, így tehát nem szükségszerű egynél több szereplő fejével gondolkodni a rajongó alkotóknak. Természetesen nem arról van szó, hogy az online
szöveg alapú szerepjátékok nem rendelkezhetnek olyan komplex történetvezetéssel, mint egy fanfiction vagy egy hagyományos regény, elvégre minél kreatívabbak és tehetségesebbek az írók, annál jobb minőségű rajongói produktumot adnak
ki a kezükből. Példaként ismét az interjúalanyomra hivatkozom, aki állandó játékostársával a Marvel-kánontól különálló, saját – meglehetősen bonyolult – univerzumrendszert dolgozott ki eredetileg elkülönülő, később általuk összevont játékaikból. Ugyanis a vizsgált személyeknek mind a személyes ismeretsége, mind pedig a játékostársi kapcsolata 4 évre nyúlik vissza. Számtalan játékot lebonyolítottak már, amelyekbe – bár ezeket nem publikálták hivatalos felületen – egy idő után
ösztönösen elkezdték beépíteni a korábbi játékokban megtörténteket. Ezek magukban foglalhatnak általuk átírt rokoni szálakat, valamint olyan fanonizált elemeket,
amelyek jól működtek az alkotók korábbi narratívái során, így ezeket megtartva
kezdtek bele új, különálló történetekbe – amelyek akár egy teljesen új alternatív
univerzumban is játszódhatnak: „[…] Nálunk Magneto családja az egy káosz ahhoz képest, ami a képregényben van, de mivel minden AU során ehhez tartjuk magunkat, a századik játékunk során már nem kezdjük el magyarázni, hogy ki-kivel,
kitől, hogyan.”15
Ez a komplexitás felveti a kérdést, hogy ha egy olyan részvételi kultúratermékről van szó, amely többségében privát térben, exkluzívan zajlik, és a fanfictionök15

Részlet a mélyinterjú leiratából.
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kel ellentétben kisebb számban publikálják őket internetes felületeken, akkor milyen céllal készülnek el mégis ezek a produktumok? Miért érdemes időt és energiát fektetni beléjük? Más részvételi kultúratermékek, pl. a fanartok és a fanfictionök
önmagukban hordozzák a publikálás lehetőségét: az előbbi műfaj esetében eszünkbe juthatnak olyan nemzetközi internetes galériafelületek, mint a DeviantArt16
vagy a Tumblr17, míg az utóbbi műfaj kapcsán olyan fanfiction-gyűjtő oldalak,
mint például az Archive Of Our Own18 (röviden AO3) vagy a Fanfiction.net19.
Ezek a rajongói alkotások egyértelműen azzal a céllal születnek, hogy az alkotók
megosszák őket a fandommal, hogy visszajelzést kapjanak rajongótársaiktól: a
fandom tehát egyben közönség is, bíra és fogyasztó. Arról nem is beszélve, hogy a
fandomoknak fontos státuszkérdése az, hogy mennyire aktív, színes és kreatív a
hozzájuk tartozó részvételi kultúra, elvégre minél inkább pezsegnek a rajongói alkotások, annál elhivatottabbnak tűnik a fandom.
Ezzel ellentétben az online szöveg alapú szerepjáték esetében úgy tűnik, hogy
az internetes platformok inkább színterek, mintsem gyűjtőhelyek, nem úgy, mint
egy internetes fanart-galéria vagy egy fanfiction-site. Ezek a rajongói szövegek elsősorban nem közönség számára íródnak, még akkor sem, ha publikus internetes
felületen folyik a játék, mivel a játékos első számú közönsége – és így bírája – voltaképp a játékostársa, akinek az aktuális bejegyzés, reag20 íródik. A játékos elsősorban a társa feedbackjére kíváncsi, ennek akar megfelelni mind karakterhűség,
mind fogalmazás szempontjából – hiszen ellenkező esetben akár véget is érhet a
játék. Mások véleménye, mások szórakoztatása ugyan lehet szempont abban az
esetben, ha publikus felületen zajlik az alkotói tevékenység, de ezt a szempontot
nem tekinthetjük elsődlegesnek. Miért éri meg tehát a rajongóknak létrehozni egy
olyan alkotást, amelyet általában nem is tesznek közszemlére, így magától értetődőn elismerést sem kaphatnak érte, és nem járul hozzá a fandom arculatához
sem? Mit tekinthetünk ebben az esetben motivációnak?
Válasszal egyrészt a korábban már említett történetalkotási különbség szolgálhat. A szerepjáték során az alkotónak nem kell szükségszerűen több karakter fejével gondolkodnia, és egyedül megalkotnia egy komplex cselekményrendszert, hanem pusztán egyetlen karakterrel azonosul, mivel a szerepjáték során megalkotott
történet másik főszereplőjének a fejével egy másik író gondolkodik. Így mégiscsak
egyszerűbb alkotói gyakorlatról van szó, amely praktikus lehet olyan rajongók
számára, akik nem elsősorban a szöveg egészének átírásában gondolkodnak, hanem pusztán egy adott karakterrel azonosulva, annak szemszögéből írnának – és
16

https://www.deviantart.com/
https://www.tumblr.com
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https://archiveofourown.org
19
https://fanfiction.net
20
Mivel a születő bejegyzések voltaképpen a játékostárs szövegeire, karakterének tetteire való reagálások, a szerepjátékos közösségben a bejegyzéseket reagnak is nevezzük.
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élnének – újra akár kanonikus jeleneteket is, az eredeti szöveget nem is feltétlenül
módosítva, csak más szemszögből mutatva be. A kulcsfogalom pedig épp az azonosulás lehet. Ennek mikéntje akkor is érdekes, ha olyan karakterről van szó, akiért ténylegesen rajong a játékos, egyetért a világnézetével, hasonló értékeket képvisel, tehát az azonosulás egyszerű és adott folyamat. Ugyanakkor nem hagyhatjuk
figyelmen kívül azokat az eseteket, amikor az adott karakter személyisége és értékrendje távol áll a játékosétól, mégis kihívást talál abban az alkotó, hogy saját
identitását félretolva, „felpróbáljon” egy olyan virtuális személyiséget, amellyel
nehezebben tud azonosulni. Mindkét esetben egy intenzív és izgalmas átalakulásról van szó, főleg azért, mert ez az átalakulás nem egyedül megy végbe: a játékos
partnere is átesik rajta, hogy aztán együtt, új – ideiglenes – identitásukkal alkossanak valami egyedit. Ennek a gyakorlatnak magas a szórakoztató faktora, hiszen
nem szabad elfelejteni, hogy a szerepjáték jelensége nem csupán rajongói alkotásként értelmezhető, hanem az elnevezésével összhangban játékként is.
4. Konklúzió
Az online szöveg alapú szerepjáték jelensége rendkívül komplex és sokrétű értelmezésnek nyit teret. Jelen tanulmány ennek csak a felszínét érinti, pusztán az
alapjait írja le egy többnyire rejtőzködő rajongói gyakorlatnak. A jelenségre egyaránt tekinthetünk rajongói tevékenységként, játékként, de saját karakterek és saját
univerzum esetében a szerzők alkotásmódjaként is. Rajongói tevékenységként magában hordozza a közösséghez való tartozás élményét, a rajongói tőke kamatoztatását, a részletes szövegelemzések során megszerzett tudás aktív használatát, sőt
akár az információszerzést is, mivel egy-egy játék érdekében a partnerek sokszor
részletesebben is utánanéznek az eredeti médiaszövegnek.
Bár az itt ismertetett kutatás fókusza a médiaszövegekből kiragadott, kanonikus
karakterekkel való játékra helyeződött, érdekes lehet a jövőben saját univerzumokban saját karakterekkel folyó játékokat és ezek játékosait is vizsgálni. Milyen világok jönnek létre, ha minden alkotóelem a szerzők tulajdona, nem pedig már létező
médiaszövegekből kölcsönözik őket?
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Németh Dóra Katalin

A debreceni Magyar Királyi Állami Fémipari Szakiskola
története (1908–1948)
1. Bevezetés
Az utóbbi időben megnövekedett az iskolatörténeti munkák száma, dolgozatommal ezek sorát szeretném gyarapítani. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy
a szakképzés mint neveléstörténeti téma kevéssé kutatott a neveléstörténészek
körében, így sok lehetőséget rejthet az ez iránt érdeklődő jövendőbeli neveléstörténészek számára.
Dolgozatomban a debreceni Magyar Királyi Állami Fémipari Szakiskola 1908
és 1948 közötti történetének feldolgozására vállalkozom. Választásom azért esett
erre az időszakra, mert az iskolatörténeti munkák (Bajnok 1969, Kárpáti 1998) kevéssé foglalkoznak az intézmény szocializmus előtti időszakának történetével. Az
iskola által kiadott értesítők sorában az 1916/17-es tanévtől az 1928/29-es tanévig
tartó szünet is arra ösztönzött, hogy az eddig kevéssé felhasznált levéltári forrásokat felhasználva kezdjek hozzá az iskola „elveszett” tíz évének kutatásához. Kutatási munkámat nehezítette, hogy a levéltári források még nem rendezettek, több
évet felölelő csoportokban lehet elérni őket. Munkámban az 1920–27-es, az 1928–
34-es, az 1944–46-os, valamint az 1947–49-es évkörű csoportokat használtam fel.
A kutatás során a kérdéseim a következők voltak: Mi jellemezte a magyar szakképzési rendszert a századfordulón? Milyen körülmények között létesült az iskola,
és melyek voltak a vizsgált időszakban a fontosabb események? Milyen volt az
iskola tanulóinak vallásfelekezeti megoszlása és társadalmi rekrutációs bázisa?
Szándékom nem csupán a megismert tények felsorolása, hanem az összefüggések keresése, az iskolában végbemenő változások értelmezése a köz- és oktatástörténeti események tükrében.
2. Az ipari szakképzés átalakulása 1867 és 1948 között
A dualizmus idején hazánkban nagy átalakuláson ment keresztül a szakképzés
rendszere. 1867 előtt a hazai szakképzés gyakorlatilag a középkorban megjelent
céhes rendszer folytatását jelentette: a tanoncok továbbra is egy mesterhez szerződtek (Vörös 2014: 38). Fontos szerepe volt az ipari szakképzés fejlődésében
Eötvös József miniszternek, hiszen ő szorgalmazta azokat a belga1, német2, fran1

A belga szakoktatásban a helyi közösségek voltak az iskola fenntartói, és így a tananyag mennyiségét is a helyi lehetőségek szerint tervezték meg (Fericsán 1999: 107–108).
2
Német nyelvű területeken egységes ipartörvények szabályozták a szakképzést (i.m.: 110–111).
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cia3 és angol45 területeken tett tanulmányutakat, amelyeken Szakkay József, a kassai ipariskola megalapítója és Horváth Ignác, a szegedi ipariskola alapítója is részt
vett (Vörös 2014: 39). Szintén fontos része volt a szakképzés átalakulásának az
1872. évi ipartörvény, amely véglegesen felszámolta a céheket (Orosz 2003: 72).
Előrelépést jelentett, hogy meghatározta, hány éves kortól kezdheti meg a tanonc a
képzését.5 Ezt a 12. életév betöltéséhez kötötték (Győriványi 2000: 101).
Az alsó szintű szakképzés mellett középszintű ipari iskolák is kialakultak hazánkban. Már a század utolsó harmadában megalapították hazánk első gépészeti
felső tanodáját 1872-ben Kassán, ezt követte a budapesti felső ipariskola 1879ben. Az ipar- és kereskedelemügyi tárca vezetője, Szterényi József hozta létre a 19.
század utolsó évtizedében az ipari tanonciskola és a felsőipari szakiskolák képzési
szintje között elhelyezkedő ipari szakiskola intézményét (Orosz 2003: 76, 79). Ennek az iskolatípusnak a célja az volt, hogy előmunkásokat, szakképzett iparossegédeket és munkavezetőket képezzen ipari üzemek, gyárak, vállalatok számára
(Kárpáti 1998: 15). A felvétel feltétele hivatalosan az elemi iskola hatodik osztályának elvégzése volt, tehát 12 éves korú tanulók jelentkezhettek a szakiskolákba,
később változott a jelentkezők minimális kora 14 évre. Az új iskolatípus megjelenésekor számos ipari szakiskola alakult többek között Aradon, Kolozsvárott, Pécsett, Pozsonyban. A fa- és fémipar mellett megjelent a kőfaragó és anyagipari, a
szövőipari, a bőr- és cipőipari szakiskola is (Orosz 2003: 80). Az ipari szakiskolák
sok esetben egy-egy ipari területre specializálódtak, mint például a fiumei hajóipari szakiskola esetében. Az egy hétre eső kb. 44-45 tanítási órán belül 19-20 óra
jutott az elméleti és 24-25 a gyakorlati tanműhelyekben történő oktatásra.
Az első világháború idején megtörtént az intézményekben tanító fiatalabb oktatók, majd a műhelybeli dolgozók besorozása. A kialakult oktatóhiányt nyugdíjas szakemberek visszahívásával oldották meg. Egyes intézményekben hadikórházakat, a műhelyekben hadiüzemeket rendeztek be. Azok a diákok, akiknek az
életkora elérte a hadkötelezettséghez szükséges kort, az előrehozott szakmai
vizsgák teljesítése után a frontra kerültek (Győriványi 2000: 148).
A háború után a szakképzés is igyekezett a polgári társadalom igényeinek
megfelelni. Az 1922. évi XII. törvény – az ipari tanoncképzés rendjének módosítása mellett – a középfokú képzésben előírta a nőipari és alsóbb rangú ipari szakiskolákba jelentkező diákoknak a négy középiskolai osztály teljesítését (Orosz
2003: 100).

3

Francia területeken az ipari oktatás keretében nagy hangsúlyt fektettek a kézügyesség fejlesztésére (i.m.: 106–107).
4
Angliában a szakoktatásban az intézmény feladata a műhelyi gyakorlatra való előkészítés és a
gyakorlati ismeretek esetleges hiátusainak kitöltése volt (i.m.: 105).
5
Az 1872. évi VIII. törvénycikk az ipartörvény: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid= 87200008.
TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1872. (Letöltés: 2018. 11. 16.)
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Az 1924-es középiskolai törvény bevezetése után az ipari szakiskolák négy évfolyamosról három évfolyamosokká váltak.6 A három évre lecsökkent képzési idő
miatt már 17 évesen munkába állhattak a fiatalok, akik viszont a közalkalmazotti
törvény feltételeinek nem feleltek meg (Orosz 2003: 101). 1938 és 1944 között
nagy reformok mentek végbe a különböző szakiskolai képzések körében. Korszerűsítették a szakmai képzést, illetve bevezették az általános érettségit, amely
mindenki számára biztosította a továbbtanulást az egyetemek és a főiskolák azon
szakjain, amelyek szakprofilja megegyezett a szakiskolában tanultakkal.
A megfelelő szaktanárképzés megteremtése után az 1938. évi XII. törvénycikk megalapította az ipari, a mezőgazdasági és a kereskedelmi középiskolákat.
Ezek az egységes néven gazdasági középiskolák „vallásos alapon és nemzeti
szellemben erkölcsös polgárok nevelését” célozták meg (Orosz 2003: 111). A tanulmányok megkezdését a 4. polgári vagy gimnáziumi osztály befejezéséhez kötötték. Ezekben az iskolákban a képzés végén gazdasági érettségi vizsgát tehettek a fiatalok, és tovább tanulhattak a „gazdasági akadémiákon, szakfőiskolákon
és a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem […] mezőgazdasági, közgazdasági és kereskedelmi osztályán, és a gazdasági szaktanárképző intézetben (Orosz 2003: 111–112). Szintén ehhez a törvényhez kapcsolódik a négyosztályos gyakorlatorientált líceumok alapítása is.
Az újabb világháború során az iskolák és könyvtáraik, műhelyeik gyakran
teljesen tönkrementek. 1945 nyarától a szaktárcák vették át az egyes szakképzési
ágak felügyeletét. A háború után az intézményes szakképzés mellett sok felnőttek számára szervezett szakképző tanfolyamot is indítottak, hogy újjáépüljön a
háború után az ország gazdasága. Az elpusztult iskolaépületek újjáépítése mellett
a teljes szakoktatási rendszer modernizálása várt a fenntartókra (Győriványi
2000: 179). Az 1947-ben befejeződött lakosságcsere során Csehszlovákiából érkező, ott iparoktatási intézményben tanulmányokat folytató diákok időveszteség
nélkül folytathatták Magyarországon tanulmányaikat.7
3. Az iskola története
3.1. Főbb események az alapítástól 1948-ig
Ipari szakiskola alapításának gondolata már a századforduló előtt megfogalmazódott a város vezetőiben. Az 1885-ben kiadott 163/6067-es rendelettel ún.
ipari bizottságot hoztak létre és bíztak meg az ipari szakiskola megalapításának
előkészítésével. Ez a kezdeményezés viszont hamar elsorvadt. Az ötlet feléledé6

1924. évi XI. törvénycikk a középiskoláról, https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92400011.TV
&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1924. (Letöltés: 2018. 10. 21.)
7
MNL HBML VIII. 8. (1947–49) 232/1947, Uo. 24.171/IV. /d./1947, Iparügyi miniszter levele valamennyi állami középfokú iparoktatási intézet igazgatóságának, 1947. július 21.
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séhez az akkori kereskedelemügyi miniszter, Kossuth Ferenc a városhoz címzett
leiratára volt szükség. A dokumentum kiemeli: „az intézet fő célja […] a városban űzött különböző iparágaknak tanfolyamok útján való fokozatos felkarolása
[…] egy fémipari (gép és épületlakatos) szakiskola felállítása által” (Kárpáti
1998: 12). Tehát az iskola és annak épülete nem csupán az oda járó diákságé volt,
hanem a különböző tanfolyamok megrendezésének színhelye is lett (Kárpáti 1998:
17). Emellett a Kereskedelemügyi Minisztérium megszabta az iskola alapításának
a pontos feltételeit. Eszerint a várostól 400 000 korona támogatást várt, amelyet az
iskolának a minisztérium által tervezett és jóváhagyott formában történő megépítésére kellett fordítani. A megállapodás előírta, hogy az épület elkészülése és átadása után annak teljes területe és minden felszerelése az állam tulajdonává válik,
és csakis iparoktatási célokra használható. Ezen túl pedig éves támogatást várt el a
minisztérium mind a város, mind a helyi Kereskedelmi és Iparkamara részéről.
Mindezek után érthető, hogy az iskola alapítását a város és a minisztérium közötti
hosszas egyeztetés, sőt esetenként vita előzte meg (Kárpáti 1998: 12–13).
Kossuth Ferenc 1908. június 13-án írta alá azt a 49 151/VI. B rendeletet, amely
szerint „a Debrecen szabad királyi város közönségével történt megállapodás értelmében az ottani fémipari szakiskola folyó év szeptember havában megnyitandó”
(Kárpáti 1998: 12). Az iskola késedelmes megnyitását (szeptember 15.) a szükséges taneszközök beszerzésével és szervezési munkálatok csúszásával magyarázták. Az intézmény alapításakor nagy volt az érdeklődés, ami a tervezett osztálylétszámok emelését is szükségessé tette.8 Az alapítás évében nem rendeztek munkaés rajzkiállítást, pedig az ilyen kiállítások jellemzőek voltak az ipari szakiskolákra.
Amíg nem készült el az iskola épülete, addig az oktatás a Burgundia utcai iparos
tanonciskolában, a számára átengedett hat tanteremben zajlott (Bajnok 1969: 18).
A szakiskola már az első tanévében sok nagylelkű támogatót tudhatott magáénak,
a jó képességű tanulókat egyes városok és különböző egyesületek összesen 1100
korona értékben támogatták.
Az alábbiakban röviden bemutatom az iskola tanulóinak létszámát a vizsgált
időszakban. Az iskola alapításakor, 1908-ban 42 fővel kezdte meg az intézmény
a működését, majd a létszám folyamatos növekedést mutatott, egészen az
1913/14-es tanévig, amikor lassú csökkenésnek indult, és az 1915/16-os tanévben érte el a legalacsonyabb létszámot; ebben a tanévben 76 fő kezdte meg a
tanévet (1. ábra).

8

A debreczeni Magyar Királyi Állami Fémipari Szakiskola értesítője. Közli: Sztankay Farkas Béla.
Debrecen sz. kir. város Könyvnyomda Vállalata (1908/9: 3., a továbbiakban: Értesítő 1908/09. A
többi tanévben megjelent értesítő hasonló elv szerint rövidítve.)
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1. ábra: Az iskola létszámának alakulása a vizsgált időszakban9

Az első világháború után először az 1928/29-es tanévből ismerhetjük meg a tanulók létszámát: a faipari szakkal kiegészített, egyaránt három évfolyamos fém- és
faipari képzésekre összesen 79 fő jelentkezett. Ezután a vizsgált időszakban folyamatos a létszámok emelkedése, majd 1939/40-től a kifutó faipari képzés és a felső
ipariskolai tagozattá alakuló fémipari, szakiskolai képzés átalakulása is okozhatja
az átmeneti létszámcsökkenést. A második világháború éveiben kis mértékben alacsonyabb a tanulók létszáma a harmincas évek végéhez képest. Az 1946/47-es
adatban az iskolában bevezetésre kerülő felnőttek gépipari középiskolája is a létszámban szerepel, ez okozza a nagymértékű létszámnövekedést. Külön érdekesség, hogy az iskola értesítője csak ebben a statisztikában tünteti fel a felnőttek iskolájába járókat, a további statisztikai táblázatokból ők kimaradnak (1. ábra).
Az iskolába való jelentkezés feltétele a középiskola második osztályának teljesítése, ám ez a tanonciskola 3. osztályának elvégzésével kiváltható volt.10 A
következő évi Értesítő statisztikájában azt látjuk, hogy ez a feltétel a jelentkezők
nagy részénél teljesült, de hat jelentkező a népiskola hatodik osztályát végezte
el, ami ezen iskolatípus esetében a minimális követelmény volt.11 Ebből arra következtethetünk, hogy éltek a felvételi tájékoztatóban felkínált lehetőséggel, azaz
külön felvételi vizsgán vettek részt.12 Az előző tanévhez képest tovább növekedett a jeles tanulókat támogatók köre, és az adományozott összeg több mint a
duplájára, összesen 2560 koronára emelkedett.13 Később aztán újfent gyarapo9

Forrás: Értesítő 1908/09–1946/47.
Értesítő 1908/09: 4, 13.
11
Értesítő 1909/10: 29.
12
Értesítő 1908/09: 13.
13
Értesítő 1909/10: 12–20., 3–4.
10
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dott a támogatók köre: több város és városi szervezet is részt vett a fiatalok tanulmányainak anyagi támogatásában. 1911/12-ben ez az összeg 3004,26 korona
volt. Az iskola épületének tervezésével Weil Dezső budapesti mérnököt bízták
meg (Bajnok 1969: 18). Az épület az 1911/12-es tanévre készült el, az átköltözés
miatt pedig ebben a tanévben csak októberben kezdődött meg a tanítás.14
A képzés négyéves formában indult, ám az első tanévben csak az első osztályban indult el a tanítás.14 Az iskolában a tanítási évet két szemeszterre, egy
őszire és egy tavaszira osztották. Az egyes szemeszterek végén minden évfolyamon elméleti és gyakorlati vizsgát tartottak, valamint a negyedik év végén záróvizsgát. A feladatokat a vizsgabizottság előre kiosztotta a végzősöknek, az elkészített írásbeli és munkafeladatokat később bírálták.15 A képzés elvégzésével a
tanulók felső ipariskolai tanulmányok folytatására is jogot szereztek, azonban a
felső ipariskolára előírt egyéves gyakorlat nem volt megszerezhető a szakiskolákban. A szakiskolát pedig nem tekintették a felső ipariskola előiskolájának.16
Nagy változást hozott a világháború az iskola életében: egyrészt a harcok miatt fellépő gépészhiány pótlására egyedüliként összevont lokomotív és cséplőgépszerelői tanfolyam indult az iskolában, másrészt pedig az iskolában kapott
helyet a cs. és kir. tartalékkórház VII. osztálya.17 A bevonuló diákok számára
előrehozott vizsgákat tartottak. A tanműhelyben 1918. október 18-ig folyt a haditermelés (Kárpáti 1998: 15). 1919-ben román csapatok szállták meg a várost, az
iskola műhelyét leszerelték: „Az oláhok hamarosan megkezdték pompás műhelyünk leszerelését, minden gépet, szerszámot, taneszközt becsomagoltak, és Bukarestbe szállítottak” – emlékezett vissza az eseményre az Értesítő.18 Ezután a
gyakorlati képzés egy ideig kiszervezve és a művezetők „látogató felügyelete”
mellett történt. Már 1920-ban az iskola lépéseket tett annak érdekében, hogy a
megszállás során eltulajdonított gépeket visszakapja, vagy azok árát visszaigényelhesse. 19 A román csapatok 1920. március 11-től 13-ig vonultak ki a városból, ezekre a napokra az iskola igazgatósága tanítási szünetet rendelt el. 20
A nehézségek ellenére az igazgatóság igyekezett az intézménytől elvárt képzési minőséget biztosítani. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a szénszünet
idejére is gyakorlat teljesítését írta elő a diákság számára,26 és a háború előtti
népszerű ipari továbbképző tanfolyamok közül már az 1919/20-as tanév tavaszi
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félévében megrendezésre került a mérlegjavító tanfolyam, amelyre Debrecen főispánjától kaptak engedélyt. 21
A háborút követően feladatot jelentett az elcsatolt területeken működő iskolák – például a brassói faipari vagy a pozsonyi fémipari iskola – tanulóinak befogadása, végbizonyítványaik honosítása. Ennek legfontosabb feltétele az volt,
hogy a folyamodónak legkésőbb 1917/18-ban meg kellett kezdenie a képzést,
valamint erkölcsi és személyi igazolvánnyal kellett rendelkeznie. Egyes szakok
esetében közismereti vagy szakmai tárgyakból különbözeti vizsgát kellett tenni.
A kiadásokért a fenntartó felelt. 1920. április 26-án az iskola sérült tetőszerkezetének a megjavítására támogatást igényelt, amit meg is kapott a tárgyév júniusában 19590 korona értékben, ám azzal a feltétellel, hogy még a tanév kezdete előtt el kell készülnie a javításnak.22 Az iskola épületének jelentős pusztulását bizonyítja, hogy a Kereskedelemügyi Minisztérium még 1925-ben is 15 millió koronát utalt az iskola vezetésének, kiemelve, hogy ezen összeg csak a halaszthatatlan javításokra, az életveszélyesség elhárítására vagy az iskola épületének súlyos, omlásveszélyes területeinek helyreállítására használható fel. 23 Végül
a teljes felújításra a kereskedelemügyi miniszter 62 725 000 koronát biztosított,
amely fedezte a tetőcserepek cseréjét, a tető javítását, az eresz és a vízvezető
csatornák pótlását, valamint az ablakok kicserélését. 24 Az iskola újjáépítésében
szükség volt a műhelyoktatókra a víz- és a villanyvezetékek helyreállításában, a
munka felügyeletében, a kifosztott szertárak és gyűjtemények helyreállításában,
majd további felügyeletében, őrzésében. 25 A kifosztott tanműhely és a tanszerek
hiánya miatt az igazgatóság kitartóan levelezett az iparoktatási főigazgatóval és
a Kereskedelemügyi Minisztériummal. Vissza akarta szerezni a román megszállás alatt leszerelt és elszállított gépeket. Felmerült az iskolában működő, 1920ban megszűnt Rokkant Iskola felszerelésének használata is.26
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1923-ban faipari szakkal bővült a képzési kínálat. Erre már 1920 júliusában
megkapták a megbízást a kereskedelemügyi minisztertől (Kárpáti 1998: 17). A
megfelelő szerszámok beszerzéséhez az Iparoktatási Főigazgatóság járult hozzá.27 Az új szak indításakor még a régi négy évfolyamos rendszerben folyt az oktatás, ám ez csak az 1925/26-os tanév leteltéig volt így, ekkor ugyanis kötelezővé tették a középiskola négy alsó osztályának elvégzését, így a szakiskolai képzések három évfolyamra rövidültek.40
A faipari szak megjelenésével az iskola műhelyében kialakították a gyakorlati
tudás elsajátításához szükséges feltételeket. Az iskolában folyó gyakorlatot az Értesítő így jellemezte: „A műhelyi oktatás, úgy a fa-, mint a fémipari szakon, a gyakorlati élet követelményeihez igazodik, s ennek megfelelő képzést igyekszik nyújtani. És bár a háromévi képzés nem mondható korántsem elegendőnek arra, hogy
tökéletes készültséget adjon, ami a dolog természetéből is folyik, tanulóink mégis
a legszebb eredményeket mutatják fel úgy tudás, mint találékonyság és ipari készség tekintetében.”28 Az intézmény célja az új szak indításával „a fa- és fémiparban
szakképzett iparosok nevelése a hazai fa- és fémipar fejlesztésére. A szakiskola elvégzése munkakönyv váltására és egyéni gyakorlat után mesterségének önálló
gyakorlására, iparigazolvány váltására jogosít.” 29 A felvétel feltétele volt a polgári
vagy a középiskola (később utóbbi) negyedik évfolyamának sikeres elvégzése és a
betöltött 14. életév. Külföldiek felvételét a kereskedelemügyi miniszter engedélyéhez kötötték. A tanévkezdésig a diákoknak a következő eszközöket kellett beszerezniük: „Minden tanuló tartozik magát ellátni a szükséges tankönyvekkel,
rajzeszközökkel, jegyzetfüzetekkel […]. Azonkívül minden fémiparos tanulónak
be kell szereznie két öltözet kékszínű vászon vagy köpper munkaruhát (zubbony
és nadrág külön), műhelyi fiókhoz lakatot, angolmérték és méterbeosztású zsebmérővesszőt (6 tagból állót). […] A faipari tanulóknak 2 db kék vászon melleskötényt, egy jó lakatot, hattagú méterbeosztású mérővesszőt.”43
1925-től az iskola tanárai kedvezményes vasúti menetjegyet vehettek igény30
be. 1927-ben az addigi igazgató, Sztankay Farkas Béla nyugdíjba vonult, utódja
Kiszely Árpád lett. Az 1926/27-es tanévben jött létre az intézmény immár bentlakási lehetőséget is biztosító internátusa.31 A húszas évek végén és a harmincas
évek elején több alkalommal alakult ki spanyolnátha-járvány a városban, amelyek
az általános iskolai bezárások miatt a szakiskolában folyó munkát is megzavar27
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ták.32 Az iskola igazgatója 1929-ben az Iparoktatási Főigazgatóság költségére tanulmányúton vehetett részt, amely Ausztriát és Dél-Németországot érintette.33
1930-ban lépett életbe a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete, amely
alapján bevezetésre került a heti harmadik testnevelés óra, amelynek ellenőrzésével a testnevelési felügyelők voltak megbízva.48 Az 1935/36-os tanév mozgalmasnak volt mondható a fenntartók változásának tekintetében. Az iskola fenntartója az alapítása óta Kereskedelemügyi Minisztérium volt.34 Ebben a tanévben
azonban kétszer is váltás történt: az iskola fenntartói tisztségét 1935 augusztusában az Iparügyi Minisztérium, majd szeptember 19-én a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium vette át.35 Ez utóbbi a vizsgált időszak végéig az iskola fenntartója maradt. Ugyanakkor az iskola nem maradt szakmai jellegű felügyelet nélkül, ugyanis az Iparügyi Minisztérium is rendszeresen ellenőrizte. 36 Már az átvétel évében az építőipari téli tanfolyamot – a fémipari és a faipari mellé – harmadik
tagozattá szervezték át.37 Az iskola népszerűségét igazolja, hogy a jelentkezők
nagy száma miatt a felvételről sok esetben a középiskolai tanulmányok alapján
hozták meg a döntést, de figyelembe vették a szülők foglalkozását is. Így példaként az iparos szülők gyermekei nem hivatalos előnyt élveztek a felvétel során.38
1941-ben az iskola jelentős változáson ment keresztül. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 65.209/940/V. 2. számú rendelete alapján ugyanis a fémipari szakiskolai képzés helyébe felső ipariskolai gépészeti tagozat lépett, amely
képzés megjelent az iskola elnevezésében is: Debreceni Magyar Királyi Állami
Felső Ipariskola és a vele kapcsolatos Faipari Szakiskola.39 1941-től hároméves,
érettségit nem adó felső ipariskolai tagozat indult tehát (Kárpáti 1998: 19), ezért
a kifutó fémipari szakiskolai képzés 1942 júniusában bocsátotta ki az utolsó végzett növendékeit. Szintén ebben a tanévben a hosszúra nyúlt, öthetes karácsonyi
szünetben a diákokat különböző üzemekbe osztották be gyakorlatra.55 A szünidei
gyakorlat hagyománya a negyvenes években kezdődött: ekkor már a nyári szünidőben teljesített gyakorlat igazolásával lehetett beiratkozni a következő évre.
1944-ben végzett az utolsó faiparos osztály. Ebben a tanévben megváltozott a
tanévkezdés ideje. A harmadik gépipari évfolyamon a VKM 8950/1943 számú
rendelete értelmében már július elsején megkezdődött a tanítás. Az első félév
szeptember 30-ig tartott, majd a december 28. és 30. közötti záróvizsgák sikeres
32

Értesítő 1930/31: 5.
MNL HBML VIII. 84. (1928–1934) 224/1929 VI. 28. Iparoktatási Főigazgatóság 1354/1929: Tanulmányút engedélyezése, a magyar királyi iparoktatási főigazgató levele a Magyar Királyi Állami
Fa- és Fémipari Szakiskola igazgatóságának, Budapest, 1929. június 24.
34
Értesítő 1908/09: 3.
35
Értesítő 1935/36: 3.
36
Értesítő 1939/40: 4.
37
Értesítő 1935/36: 3.
38
Értesítő 1939/40: 5.
39
Értesítő 1941/42: 3., fedőlap.
33

216

teljesítése után január 15-én a diákok már meg is kapták végbizonyítványukat. A
többi évfolyamon viszont késleltetve, október 25-én indult meg az oktatás. Ennek ellenére április elsejére minden évfolyamon befejeződött a tanítás.40 Ennek
oka az volt, hogy 1944 áprilisától augusztusáig német csapatok használták az iskola épületét szálláshelyként.
A háborús időkben az iskolában légvédelmi óvóhely létesült, és 1944-tól rádióügyeleti szolgálatot is elhelyeztek benne. 1944-ben kétszer kapott bombatalálatot,
először június 2-án, amikor jelentős kár keletkezett az épületben, majd a szeptember 1-jei támadás után „az egész épület teljesen használhatatlanná vált” (Kárpáti
1998: 19). A károk rendezésére a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 100 000
pengő támogatást adott, és csakúgy, mint az első világháború után, ezúttal is elsősorban az életveszélyessé vált épületrészek helyreállítása, a falak ledőlésének megakadályozása volt a cél.41 Az építőanyagok listájáról levelezés folyt a minisztériumokkal, végül a teljes összeget 130 000 pengőben jelölték meg.42
Az iskola újbóli megnyitása után, 1945. július 15-től új képzésként indult a felnőttek három évfolyamos gépipari szakiskolája, amely esti munkarendben adott
lehetőséget a gépipari ismeretek elsajátítására.43 A háború előtti hagyományokhoz
híven továbbra is kötelező volt a tanulóknak a diáksapka viselése, amelyet pótolni
lehetett a régi leventesapkával a próbajelvények viselését mellőzve.44
1945 szeptemberében vezették be a nyolcosztályos általános iskolát. Ezután
az iskolába való belépés feltétele az általános iskola nyolcadik osztályának befejezése volt. A tanerők biztosításához figyelembe kellett venni a középfokú
iskolák oktatóit, a tankerületi főigazgató rendeletben kérte az igazgatóktól, hogy
készítsenek jelentést a tanárok képesítéséről.45 Végül nem történt áthelyezés.
Az 1946/47-es tanévben sajnos mind a tüzelőanyag-hiány, mind az ablaküvegek hiánya miatt egy-egy hét oktatási szünetet kellett tartani. Ugyanakkor ez a tanév volt az 1943/44-es után az első, amikor a teljes tanévre előírt anyagot sikerült
megtanítani.46 Ebben az évben kapta meg az iskola az új nevét (Általános Gépészeti Állami Műszaki Középiskola Építőipari Tagozattal, Debrecen), elkészültek
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az új, Kossuth-címeres bélyegzők. Elindult a munka melletti oktatás is, az esti iskola neve Dolgozók Általános Gépészeti Műszaki Középiskolája, Debrecen lett.47
Az új tankönyvek az 1948-as évre készültek el, ekkor nagy lendületet vett az
iskolai tankönyvek rendelése; az iskola az Athenaeum, a Szent István Társulat és
a Franklin Kiadóval intenzív levelezésbe kezdett.48 Az iparoktatási főigazgató által 1948-ban meghirdetett „Tanulj jobban!” mozgalom keretében az iskola minden tárgyi és személyi eszközzel igyekezett általánosan jó tanulmányi eredményt
elérni. Ennek érdekében a szükséges taneszközöket a tanulók rendelkezésére bocsátották, akiket tanulócsoportokba szerveztek, és a tanároktól is megkaptak
minden segítséget. A legjobb eredményt elérő diákok ösztöndíjban részesültek,
amelyet a szülőknek fizettek ki havi hozzájárulásként.49
Az 1947/48-as tanév során már megmutatkoztak a kommunista hatalomátvétel
jelei. A tanműhelyben 1948. május 15-én üzemi bizottságot hoztak létre.50 1948ban az iskolai ünnepségek közé került a Nagy Októberi Szocialista Forradalomról
való megemlékezés, ahol elhangzott a Köztársasági induló, Ady A vörös nap és
Petőfi Sándor A szabadsághoz című verse, valamint a Partizán induló.51 Ugyanakkor az iskolában nem csupán politikai előadásokat hallgattak, hanem balesetvédelmi oktatásban is részesültek a diákok szakmacsoportjuknak megfelelően.52 Az iskola az ünnep megszervezésére felszólító körlevél mellett külön segédanyagot is
kapott a Pedagógusok Szabad Szakszervezetének Debreceni Csoportjától a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom történetéről. Szorgalmazták azt is, hogy az iskolában oktató tanárok minél hamarabb és minél alaposabban ismerkedjenek meg a
marxista közgazdaságtannal, amelyhez – nem csak a tanári, hanem a diákkönyvtár
számára is – több könyv beszerzését is ajánlották az igazgatóság számára.53 Éltek
is ezzel a lehetőséggel: hamarosan megérkezett az iskolába Soproni János és Bikácsi László A demokrácia kézikönyve című kötete. Az iskolában megszűnt az önálló
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MNL HBML VIII. 84. (1947–1949) D/47/1948, Az iparoktatási miniszter levele az iparoktatási
intézetekhez tankönyvek rendelésének tárgyában, Budapest, 1948. szeptember 18.
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laprendelés lehetősége, ezután már központilag határozták meg és rendelték meg
az iskolába szállítandó folyóiratokat.54
3.2. A tanulók vallásfelekezeti megoszlása és az iskolai társadalmi rekrutációs
bázis
Az iskolában tanulók vallásfelekezeti szempontból sokfélék voltak, a megoszlást a 2. ábra mutatja. Az iskolai értesítők csak nagyon rövid időszakra nézve tüntették fel a tanulók vallásfelekezetét, az iskola alapítása után eltelt kilenc évben,
illetve az 1940/41-től 1943/44-ig terjedő időszakban. Fontos megjegyezni, hogy az
adatok a tanfolyami résztvevők létszámát nem tartalmazzák, így a vallásfelekezeti
megoszlás és a szülők foglalkozása is csak a szakiskolai, később felső ipariskolai
osztályokra vonatkozik. Az ábrán jól megfigyelhető a református vallás felülreprezentáltsága, ami magyarázható Debrecen és a környező települések református
vallású többségével.55, 56 Őket követik a római katolikus vallású diákok, akiknek a
száma csak az első vizsgált évben és az 1942/43-as tanévben előzte meg a református vallású diákok számát, ugyanakkor a városi átlaghoz képest magas arányban találhatjuk meg őket az iskola diákjai között. Kisebb számban, de a vizsgált
időszakokban találunk a tanulók között evangélikus, görög katolikus és izraelita
vallásúakat is. Három vizsgált tanévben, 1914/15-től 1916/17-ig az iskolának voltak iszlám vallású diákjai is, számukra külön hitoktatót is szerződtetett az intézmény.
A 3. ábra az iskolában tanuló diákok szüleinek foglalkozását mutatja be az
1908/09 és az 1916/17 közötti időszakban. A korabeli statisztikához ragaszkodva
öt csoportba soroltam a szülők foglalkozását: iparos, kereskedő, őstermelő, hivatalnok és más foglalkozású. Az ábrán látható, hogy legtöbben az iparos és a hivatalnok szülők gyermekei voltak. Őket követik a más foglalkozású apák leszármazottai, akikről sajnos nem tudjuk, hogy értelmiségi vagy napszámos, esetleg rendőr- vagy katonacsaládból származtak-e. Kevesebben voltak az őstermelő családok
gyermekei, de még náluk is kevesebben a kereskedő családból érkezők.

54

MNL HBML VIII. 84. (1947–1949) D./82. Az iparügyi miniszter 64809/1948-eln/3. sz. rendelete a lap- és folyóirat-rendelések lezárásáról, Budapest, 1948. december 18.
55
Debrecen vallásfelekezeti megoszlása 1900-ban: római katolikus: 7,7%; görög katolikus: 2,7%;
református: 4,7%; evangélikus: 9,7%; izraelita: 8,3%; ortodox 0,2%; egyéb: 0,1% (Kováts 1997: 51).
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Az előző vizsgált korszakhoz képest az 1940/41 és az 1946/47 közötti tanévekből sokkal részletesebb információink vannak a szülők foglalkozásáról (4. ábra).
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4. ábra: A szülők foglalkozása (1940/41–1946/47)59
A vizsgált időszakban leginkább a kisiparos családok küldték a gyermekeiket
ebbe az intézménybe. Az arányuk az 1940/41-es tanévben volt a legnagyobb, ekkor az iskola tanulóinak 42,8%-át tették ki. Legkisebb arányban az 1942/43-as tanévben találhatjuk kisiparos szülők gyermekeit az iskolában (31,42%). A közhivatalbeli altiszti kategória esetében az 1940/41-es tanévben volt a legmagasabb az
arány (20,77%). A tanulók létszámának a növekedésével aztán az arányuk csökkent. Néhány katona, rendőr, tanár, tanító vagy nagykereskedő is az iskolába küldte gyermekét, ugyanakkor számuk nem volt magas. A katona és rendőr szülőktől
származó gyerekek aránya az 1940/41-es tanévben 14,2% volt, a tanárként és tanítóként dolgozó szülők aránya az 1941/42-es tanévben a legmagasabb (5,6%).
A két vizsgált időszakot összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy bár mind az
első, mind a második időszakban magas az iparos szülők aránya, az első időszaktól eltérően csökken a hivatalnok, és kereskedő szülők száma. Míg az elsőként vizsgált időszakban több esetben is meghaladta az iparos szülők arányát a
hivatalnok szülőké (1911/12: 35%; 1912/13: 32%), addig ez az arány még az
1940/41-es tanévben megmarad (32%), de ezután folyamatosan csökken, és az
1946/47-es tanévre csupán 14,5% lesz. Az őstermelő, földbirtokos szülők aránya
és száma nem változik számottevően.
59

Forrás: Értesítő 1940/41–1946/47. Saját szerkesztés.
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4. Összegzés
Munkámban bemutattam a középfokú szakképzés rendszerének alakulását a
dualizmus korától a szocializmus időszakáig. Megállapítható, hogy a vizsgált
időszak elején az országban kibontakozó ipari fellendülés okán indult el hazánkban az ipari szakképzés nagyfokú fejlődése, amelynek eredményeként született
meg a vizsgált intézmény is. Debrecenben a századfordulón mind a növekvő népesség, mind a fejlődő gyáripar szükségessé tette olyan középfokú szakképző intézmény megteremtését, amely a fejlett élelmiszeripar mellett első helyre törő
vas- és fémipar számára szakembereket képez.
Az iskola alapítását hosszas egyeztetés előzte meg, míg végül a Kereskedelemügyi Minisztérium fenntartásában létrejött az intézmény. Az iskola vallásfelekezeti megoszlása tükrözi a város református jellegét, de mutatja a római katolikus vallású diákok jelenlétét is, ami kiemelkedő a városban élő római katolikus
vallásúak alacsony számához mérten. A társadalmi rekrutációt tekintve láthatjuk,
hogy az iskola alapítása utáni első években az iskola tanulói hivatalnok vagy
iparos szülők gyermekei voltak, míg a negyvenes évek végén a földdel rendelkező, a kisiparos és a köztisztviselő szülők bízták legnagyobb arányban az intézményre gyermekeik nevelését, oktatását.
Bízom abban, hogy munkámmal sikerült elérnem a kitűzött célokat, és a jövőbeli kutatások révén még több részletét ismerhetjük majd meg Debrecen nagy
hagyományú intézményének, amely a múlt tisztelete mellett az innovációt is fontosnak tartja, és törekszik alkalmazkodni a jelen kihívásaihoz.
Források
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Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (MNL HBML) VIII. 84.
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Pájer Szabolcs

A vizualitás szerepe Az Est-lapok terjesztésében
1. Bevezetés
Az Est című napilap a mintegy három évtizedes működése során a korszak
legkiemelkedőbb polgári napilapja lett. 1910-es létrejöttétől egészen a nyolcvan
évvel ezelőtti, 1939-es megszűnéséig etalonként tartották számon a palettán.
Azonban nemcsak hírszolgáltatóként, hanem üzletként is csodálták sikereit:
alapjául szolgált ugyanis az ország legjelentősebb újságkonszernjének, Az Est
Lapkiadó Részvénytársaságnak, melynek jogköre a legolvasottabb újságok (Az
Est, Magyarország, Pesti Napló), a legrangosabb könyvkiadó vállalat (Athenaeum) és a legmodernebb hazai nyomdaüzem működtetésére terjedt ki. Mondhatni
az idő felett is monopóliummal rendelkezett, hiszen lapjai egymás után hozták a
legfrissebb híreket a nap folyamán: a Pesti Napló a reggeli órákban, Az Est délben, illetve kora délután, a Magyarország pedig a késő délutáni, esti időszakban
szolgáltatta az aktuális szenzációkat az érdeklődő olvasó számára. Mindennek
felügyeletét és első számú vezetését Az Est alapítója, Miklós Andor látta el, aki
1933-as haláláig a sajtóbirodalom teljhatalmú ura volt. Az Est-lapok az Athenaeummal kiegészülve tagadhatatlanul erőteljes hatást gyakoroltak a legújabb kori
magyar politikára, művelődéstörténetre és kultúrára. Lényegesebb szerepet játszottak, mint több ismertebb politikus, párt vagy társadalmi szervezet. Ugyanakkor számtalanszor került konfliktusba a vállalkozás, sokszor viharos csatározásokban, vagy éppen fizikai bántalmazásban nyilvánult meg az összeütközés,
mely Miklós Andor lelkesedéséből fakadt, hogy mindig az újat, a szokatlant, a
feltűnőt és a váratlant mutassa be (Vásárhelyi 1982: 95).
Az Est volt „a” bulvárlap. Nemcsak azért, mert a körutakon (boulevard) árusították, hanem olyan értelemben is, hogy elszakadt a régi minták másolásától, valami újat szeretett volna bevezetni. Előremutató ötleteivel a tartalmi és nyomdai
kiállításban is áttörést tudott felmutatni a napisajtó területén. Mindezt pedig úgy,
hogy közben független tudott maradni mindenféle politikai oldaltól, mégis bátor
és progresszív álláspontot képviselhetett. A megfelelés mellett maga is igyekezett formálni a tömegek elvárásait, nem törődött bele az egyszerűbe. Ebben nagy
szerep hárult vezércikkeire, melyek mindig rövidek és egyhasábosak voltak,
ugyanakkor jelentős hatással tudtak lenni az olvasóközönségre. A cikkek szerzői
kiemelten figyeltek a címadásra: a címnek leleményesnek és fordulatosnak kellett lennie, hogy felkeltse az emberek figyelmét. El kellett kerülni minden olyat,
ami már általános és szokásos volt, mellőzni kellett a mindennapit. Ezt a lap teljesítette is, hiszen újdonsága többek között a politikai vezércikk megszüntetésé226

ben is látszik. Helyette inkább a szenzációra fektette a hangsúlyt, frappáns címei
pedig könnyen találkoztak az olvasók érdeklődésével, és hatottak az érzelmeikre.
Magas színvonalú képi megjelenése kiemelte a többi lap közül, a Falus Elek által
tervezett egyedi fejléc pedig még mai szemmel nézve is páratlan és tetszetős alkotás (Fazekas).
Munkámban célom a lap vizualitásának tanulmányozása. Egyfelől azt vizsgálom, hogy a lap, illetve szerkesztése hogyan illeszkedett a korabeli magyar vizuális kultúra keretei közé. Ebben a kutatásban korabeli plakátok és fényképek
vizsgálatából indulok ki. Másfelől pedig igyekszem arra is rámutatni, hogy ez a
médium vizuális szempontból mit adott a kor olvasójának (vizsgálván a rovatok
szerkezetét, elhelyezését, a lap vizuális szerkezetét), továbbá azt, hogy milyen
reakciót váltottak ki a különböző képi elemek, illetve az egyes hírek tálalása
hogyan indította be az információra éhes közönség érdeklődését.
2. Irányadó vizsgálatok
A dolgozatomban részletezett kutatás és az ehhez használt módszerek pontosabb megértéséhez szükségünk van arra, hogy röviden felelevenítsük a média- és
kultúrakutatás területén a vizualitás témájában publikáló alábbi három szerző
egy-egy munkáját.
Roland Barthes francia nyelvész, irodalomtudós szemiotikai (jeltudományi) kutatásainak alapját Ferdinand de Saussure nyelvészettel kapcsolatos munkássága
adta. Tőle eltérő módon azonban megpróbálta a tudományterület alkalmazásának
határait a kultúra egyéb területeire is kiterjeszteni. A kép retorikája című nagyhatású művében, amely a módszer kutatásának egyik legmeghatározóbb alapműve, arra keresi a választ, hogy egy adott kép készítője miképpen ruházza fel alkotását jelentéssel, és a közönség hogyan képes ezt dekódolni. Ehhez egy Panzani reklámhirdetést elemez, melyben az elsődleges, szó szerinti jelentés meghatározása (denotáció) után a kép másodlagos jelentését is felfejti (konnotáció), így állapítva
meg, hogy mit mond, illetve mit sejtet a szöveg (Barthes 2010: 109–124).
A metódus empirikus alkalmazásához praktikus kézikönyvként használható
Jane Stokes angol médiakutató A média- és kultúrakutatás gyakorlata című
könyve. A kötet egyetemi hallgatók számára készült segítségül önálló kutatásaikhoz. A szerző ebben rögzíti az általam is használt szemiotika és a tartalomelemzés legfontosabb jellemzőit és lépéseit, felsorolja előnyeiket, hátrányaikat,
valamint kitér arra, hogy kombinálható-e az adott eljárás más elemzési módszerekkel (Stokes 2008: 68–79, 83–88).
Keszeg Anna médiakutató A Magyar Királyság városainak látványstruktúrái
a századforduló képeslapjain című tanulmányában a 19–20. századi Magyarország látványszerkezetét elemzi a képeslap médiumán keresztül. Elemzésében vegyíti a mediális kultúratudomány és a történettudomány szempontjait. Megvizs227

gálja, hogy a korszakban milyen települések számítottak városnak, és különböző
szempontok alapján csoportosítja őket. Körbejárja továbbá azt, hogy pontosan
milyen vizuális ismérvei vannak egy városi térnek. Mindezeket követően a tartalomelemzés módszerét használja arra, hogy egy általa felvázolt szempontrendszeren keresztül rámutasson, mennyire tér el a modern nagyvárosi látványstruktúra a magyar városban látottakhoz képest (Keszeg 2016: 129–144).
3. Plakát, fotó és a lap
3.1. A plakát szerepe a társadalom és a sajtó életében
Egy nyomtatott médium esetében mindig sarkalatos kérdés, hogyan szólítja
meg és kötelezi el maga mellett az olvasókat. Az iparosodott világ eme megkerülhetetlen folyamatát egy szóval is összefoglalhatjuk: reklám. „Beleütközünk”, bármerre járunk. Sokszor annyiszor találkozunk vele, hogy ellenérzést vált ki belőlünk. Számos formája szolgálhatja célját, nem véletlen azonban, hogy az egyik
legjellegzetesebb éppen a kapitalizmus kezdetén, a 19. század végén született meg
képes hirdetés formájában. Az ún. plakátok elárasztották az „öreg” kontinens
nagyvárosait, hozzájárulva ezzel jellegzetes képük kialakításához. Közben azonban nem merült feledésbe legfőbb céljuk sem: látványos médiumként közvetítenek
a város és a közönség között, számos alkalommal – így a vizsgált esetben is – egy
újság reklámjaként. „A plakát csak eszköz, a közlés egy eszköze az eladó és a vevő között, mint a távíró. A plakát a távírdász szerepét tölti be: ő nem ad közléseket, ő közvetíti őket. Nem kérdezik véleményét, hanem elvárják tőle, hogy világos,
jó és pontos közvetítést létesítsen” – mondta egykoron a francia A. M. Cassandre,
a plakátművészet jeles alakja (Rosner 1933: 184). Jól ismerhette az új médiumot,
hiszen története éppen az 1870-es évek Franciaországában kezdődött. A plakát fali
hirdetés, falragasz, a figyelem felkeltésének egyik leghatékonyabb eszköze, mely
általában a szöveg és a kép elegyét állítja a kereskedelem szolgálatába. Gyorsan
népszerűvé vált, így Magyarországon is viszonylag hamar megjelent. Ekkoriban
nem az üzleti érdek volt az egyetlen meghatározó tényező egy-egy plakát elkészítésekor, hanem a közönség tájékoztatása is. A kezdeti plakátok ugyanakkor névtelenek voltak, készítőjük személyazonossága az ismeretlenség homályába veszett.
Ebben jelentett fordulópontot az 1885-ös esztendő, amikor Benczúr Gyula festőművész elkészítette az Országos Általános Kiállítás plakátját, melyre a magyar
plakáttörténet első darabjaként tekintünk (Cseh 2006: 5–6).
Erre és az ezt követő alkotásokra is jellemző volt, hogy nemcsak saját koruknak, de művészi értékükből fakadóan a későbbi generációknak is számos érdekességgel szolgáltak. Amellett, hogy fel kellett hívniuk az utca emberének a figyelmét, és vásárlásra kellett ösztönözniük, nem felejtették el küldetésüket: tenniük kellett arról is, hogy a néző befogadja a közvetített információt. Mert egy jó
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plakát ismérve nemcsak az, hogy ötletes, látványos vagy humoros, de lennie kell
benne gondolatnak is. Ezt csak akkor tartalmazhatja, ha a megrendelő és az alkotó között teljes az összhang, utóbbi pedig munkáját valóban a szó legszorosabb
értelmében vett művészi igényességgel készíti el (Cseh 2006: 6).
Tervezéskor a figyelemfelkeltést, a megértetést és a meggyőzést kell szem
előtt tartania az alkotónak. Ezek közül a figyelemfelkeltés a legfontosabb, hiszen
e nélkül a másik kettő sem teljesülhet sikerrel, ám ennek is több eszközét különböztethetjük meg. Elengedhetetlen a kompozíció lehatároltsága: a formákkal és a
vonalakkal irányítani kell a néző figyelmét, hogy minél könnyebben és gyorsabban irányuljon tekintete a kihangsúlyozandó területre (A plakátművészet elméleti
kérdései). Fontos továbbá a színek tudatos használata. Az úttörő színösszeállítások,
a kontraszt színek vagy a természetes színek egyenlő intenzitású felfokozása mindmind magához vonzza a közönség figyelmét. A jó művésznek azonban tisztában
kell lennie az egyes színtani alapszabályokkal is. Távolról legfeltűnőbben a sárga
alapon fekete felirat látszik, de tudnia kell „játszani” a méretekkel is, valamint az
egyes színek szimbolikus jelentését, vagyis a pszichológiai hatásokat is ismernie kell
(uo.). Emellett a formák ritmusa, a plakát nagysága, formátuma és elhelyezése is
meghatározó. Mindezek az áttekinthetőséget szolgálják, mely elődleges előfeltétele a megértetésnek. Ezen felül egyszerűnek és tömörnek kell lennie, mellőznie
kell a felesleges információkat vagy elemeket, hiszen egy pillanat alatt el kell
tudni mondania, mit szeretne. Az olvashatóság esetében nem mellékes a betűk
ideális nagysága, vastagsága és a közöttük lévő távolság precíz kialakítása (uo.).
A fentiek végső célja egyértelműen a meggyőzés. Ehhez ideális esetben az is
hozzátartozik, hogy a plakát üzenete igaz legyen,
3.2. Plakátok vizsgálata
Az elemzés első fejezetében 15 plakát vizsgálatát végeztem el, melyek mindegyike az Est Lapkiadó Részvénytársaság termékeit volt hivatott reklámozni a
konszern működése alatt (1. ábra). Módszerként szemiotikai elemzést alkalmaztam, melyet tartalomelemzéssel egészítettem ki.1
A vizsgálatot két részre bontottam: a denotációknak, vagyis az egyes jelek
elsődleges jelentésének a tanulmányozására; illetve a konnotációknak, tehát a
másodlagos, mögöttes jelentéseknek a magyarázatára. A denotáció során a következő kódokat határoztam meg, zárójelben az egyes alkategóriákkal:
– helyszín (jellege, színe);
– szereplő/központi szereplő (jellege, száma, helyzete, tevékenysége);
1

A vizsgálat számadatainak megadásában az összevetés alapjául szolgáló adatokat a könnyebb,
gyorsabb értelmezhetőség érdekében számjegyekkel közlöm, egyéb esetekben maradok a betűvel
leírt mennyiségi információknál.
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– nyelvi elemek (írott információ feldolgozása, a lap nevének megjelenése, a
plakát alkotójának neve, a plakát kiadójának neve).
3.2.1. Denotáció
3.2.1.1. Helyszín
3.2.1.1.a) A helyszín jellege
A 15 kép közül:
– 10 esetében jól beazonosítható, szabadtéri közeg;
– 5-nél nem lehet megragadni a cselekmény helyszínét.
A 10 helyszín mindegyike szabadtéri, ezeket két részre bonthatjuk:
– 7 valamilyen természeti vagy vidéki környezetben játszódik: zöldellő domb
tetején; parkban vagy udvaron; a háborús fronton; vasúti sínen a rónán; fákkal
körülvett tisztás közepén; egy falu határában; egy havas tanyán.
– 3 pedig városias helyszínre utal: a villamosok között; a járdaszegély mellett; a
lakóházak és gyárkémények fölött.
3.2.1.1.b) A helyszín színe
A képek mindegyike többszínű. A 15 plakát leggyakrabban előforduló színe a
fekete, mely valamennyi plakáton fellelhető kisebb vagy nagyobb hangsúllyal. A
sötét színek közül nagy gyakorisággal figyelhető meg a sötétkék, a barna, illetve a
zöld, melyeknek ugyanakkor lágyabb tónusaival is többször találkozhatunk. A világosabbak a sárgával, illetve a sárga árnyalataival (narancs, citrom) jelennek meg,
mellettük pedig a vörös jut többszöri szerephez. Használatuk általában vegyes, az
alkotók szívesen tesznek világoshoz világosabb, sötéthez pedig sötétebb színeket,
ugyanakkor a leggyakoribb egyértelműen a világos–sötét kombináció, mely a legtöbb képen meg is jelenik. Ebben a tekintetben a (narancs)sárga és a fekete a leggyakoribb párosítás, de általánosságban is elmondható, hogy kedvelt a sárga (vagy
vörös), illetve a feketén kívül más sötét színek, így a sötétkék és a barna társítása.
Ennél ritkábban, de több alkalommal is megfigyelhető a világos–világos összeállítás, éppen a vörös és a sárga különböző árnyalatainak vegyítésével. A legritkább a
sötét–sötét párosítás: főleg a barna és a fekete, illetve a sötétkék figyelhető meg,
sokszor egy képen mindhárom szín megjelenésével.
3.2.1.2. Szereplő, illetve központi szereplő
3.2.1.2.a) A szereplő, központi szereplő jellege
A 15 kép majd mindegyikén élőlények szerepelnek, egy esetben van csak eltérés (itt három újság áll a középpontban). A maradék 14 plakátból 13-on embe230

rek szerepelnek, a fennmaradó 1-en pedig fehér galambok Az Est fejlécével. A
13 embert ábrázoló kép közül 9-en szerepelnek férfiak, 5-ön gyermekek, két
esetben pedig női karakterek is megjelennek mellettük.
3.2.1.2.b) A szereplők száma
A 15 kép közül: 4 képen jelenik meg egy, 2 képen kettő, 5 képen három, 3
képen pedig háromnál több karakter.
3.2.1.2.c) A szereplők helyzete
12 képen féloldalasan van ábrázolva a központi szereplő, két alkalommal
szemből, egyszer pedig hátulról.
3.2.1.2.d) A szereplők tevékenysége
6 képen az olvasás (ez egy esetben aktívan, mozgás közben következik be); 4
képen az újság árusítása (itt három esetben dinamikus a főszereplő megjelenése), 2
képen az elérhetetlennek tűnő lap megszerzése, 1 képen pedig a varrás és az arra
irányuló figyelem a fő tevékenysége a szereplőknek. Állatok és tárgyak esetében a
madarak repülő mozgást végeznek, míg az újságok nyugalmi helyzetben vannak.
3.2.1.3. Nyelvi elemek
A plakátokon jellemzően írott szövegek jelennek meg, amelyek három kategóriába sorolhatóak:
– a lap nevének megjelenése (magán a plakáton vagy az újság fizikai megnyilvánulása révén);
– a plakát alkotójának a neve;
– a plakátkiadó neve.
3.2.1.3.a) A lap nevének megjelenése
A 15 elemből:
– 6 népszerűsíti a konszern mindhárom lapját (Pesti Napló, Az Est, Magyarország);
– 1 kettőt (Az Est, Magyarország);
– 8 pedig a vállalat egyik lapját; utóbbinál a megoszlás: csak a Pesti Naplót 4;
csak Az Estet 3; a Magyarországot mindössze 1 nyomtatvány hirdeti.
A 15 elem közül a lap neve:
– 1-en jelenik meg kizárólag a plakáton (ez Az Estet népszerűsíti);
– 8 esetben ugyanakkor csak a lap fizikai megjelenése által olvasható az újság
címe. Ezek közül: 4 hirdeti mindhárom lapot; 1 két újságot (Az Est, Magyarország); 3 pedig a vállalat egyik lapját; ebből 2 a Pesti Naplót, 1 pedig a Magyarországot mutatja.
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– 6 esetben pedig mindkét formában megtalálható az adott médium elnevezése:
2 esetben mindhárom újság nevével; 4 alkalommal pedig csak az egyik lap címével; utóbbinál 2:2 az eloszlás Az Est és a Pesti Napló között.
3.2.1.3.b) A plakát alkotójának neve
Az 15 alkotás összesen 4 művész munkáját dicséri. Ezek közül Pólya Tibor,
illetve Falus Elek neve szerepel teljes terjedelmében (vezetéknév és utónév), így
ők egyértelműen beazonosíthatóak. A másik 2 rajzoló csak vezetéknévvel (Baja,
Vadász) jelenik meg.
A nevek a következő eloszlásban kötődnek a 15 plakáthoz: Pólya Tibor kilencet, Baja hármat, Vadász kettőt, Falus Elek pedig egyet készített.
Ha kombináljuk az előző két szempontot – tehát a népszerűsítendő lapot és a
plakát készítőjét –, akkor a következőket állapíthatjuk meg: Pólya Tibor 9
elkészített művéből 5 hirdette mindhárom lapot egy plakáton, 4 pedig csak az
egyiket. Utóbbi esetben az arány 3:1 a Pesti Napló javára a Magyarországgal
szemben. Baja 3 rajzolt plakátja egyenlőbb eloszlást mutat: 1 hirdeti mindhárom
újságot, ugyancsak 1 a konszern két lapját (Az Est, Magyarország), szintén 1 a
vállalat egyik sajtótermékét, ez esetben a Pesti Naplót. Vadász 2 alkotása közül
mindkettő 1 lapot népszerűsített, Az Estet. Falus Elek egyetlen műve szintén 1
újságot, Az Estet reklámozta.
3.2.1.3.c) A plakátkiadó neve
A kiadó neve a vizsgált 15 termék közül mindegyiken fellelhető a következő
eloszlásban: 12 darabon a Grafikai Intézet Rt., 2 darabon a Chromolith Seidner
Budapest, 1 darabon pedig a Légrády Testvérek Műintézete szerepel.
Az alkotókat tekintve a Grafikai Intézet 12 darabja közül 9 Pólya Tiboré, 3
Bajáé. A Chromolith Seidner Budapest 2 darabjából mindkettő Vadászé. A Légrády Testvérek Műintézetének 1 darabja Falus Elek alkotása.
3.2.2. Konnotáció
3.2.2.1. Olvasás
Számos képen a szereplők főbb tevékenységeként az olvasás jelenik meg.
Erre egyaránt jellemző az elmélyültség és az érdeklődés, olyannyira, hogy sok
esetben még a környezetről is megfeledkeznek a plakátokon szereplő karakterek.
Mindezek az elemek sugallják a néző számára az újság által hirdetett friss és érdekes tartalmakat, melyekhez a lap olvasása során juthatnak az emberek.
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3.2.2.2. Árusítás
Az árusítás motívuma kapcsolódik a rikkancsok munkájához, mely több esetben is megfigyelhető a vizsgált falragaszok között. Ábrázolásuk tipikus: a hangos
utcai – nem egyszer fiatal – árusok kitartóan hirdetik az újságot jellegzetes öltözékükben. Mindez egyúttal magára a lapra is utal, hiszen csakúgy, mint a terjesztésért felelős munkások, úgy az újság is lendületes, feltűnő, és új hírekkel szolgál.
A gyors tájékoztatás, a legfrissebb aktualitások és az ezeket első kézből megkapó
vidám olvasó látványa csábító lehet a néző számára, kíváncsivá teszi az újságokra.
3.2.2.3. Hármasság
A hármas szám motívuma két szempontból is érdekes lehet számunkra. Egyrészt jelképezheti a konszernt alkotó lapokat (Az Est, Magyarország, Pesti Napló),
amelyek fizikailag is jelen vannak a plakátokon, másrészt pedig a számmisztikából
is kapcsolhatunk hozzá jelentést: a hármasság jelentheti a kerek egészet, ezáltal a
harmóniával hozható kapcsolatba. Nem áll ettől messze a kiegyensúlyozottság,
amely egy médium esetében összekapcsolható a függetlenséggel, az objektivitással és a pártatlansággal, melyek révén nemcsak a sajtó általános szabályainak
felelnek meg a lapok, hanem a közönség számára is vonzóak lehetnek.
3.2.2.4. Sokszínűség
Az újságok olvasóközönsége független kortól, társadalmi hovatartozástól vagy
élőhelytől, a lapok mindenkinek egyaránt kínálják híreiket, és mindenhol elérhetőek. Mindezek egy adott plakát szemlélőjében azt az érzést keltik, hogy olyan kiadványról van szó, amely valóban mondhat újat, érdekeset és izgalmasat, színt vihet
a mindennapokba. A plakátok élénk, figyelemfelkeltő színei nemcsak pozitívan
hatnak az olvasóra, hanem a gondolat megtermékenyítő erejét jelképezik, elrejtik a
nézőben az érdeklődés magvait, melyek majdan, a lap olvasásakor csíráznak ki.
Emellett pedig a tisztaságot és a derültséget is közvetíthetik a közönség felé. De a
színesség jelképezheti azt a sokféle tartalmat is, amit az újságok vonultatnak fel
hasábjaikon, széleskörű tájékoztatást adva a mindennapokról az olvasóknak.
3.3. A fénykép szerepe a társadalom és a sajtó életében
A fényképezés a valóságábrázolás egyik új formáját hozta el az európai ember számára a 19. század folyamán. Mindezt inkább a társadalmi igény, mintsem
a véletlen hívta életre. Ekkoriban jelentkezett ugyanis széleskörű kereslet a társadalom részéről a valóságot legteljesebben megközelítő ábrázolás rögzítésére.
Mindennek fő motorja a polgárság volt, mely a valósághű művészetábrázolás fő
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társadalmi bázisának számított. A mitológiai és vallásos üzenetek, illetve a hagyományok által szentesített témák jelentőségüket vesztették, helyüket a műalkotások esztétikája, illetve ábrázolási módja vette át. A polgárság objektív, valósághű művészetszemléletének létrejöttéhez legfőképpen a gyorsan fejlődésnek
indult technika és tudomány járult hozzá (Kolta–Tőry 2007: 50–52).
Az 1880-as évekre a fényképészet a mindennapok részévé vált. A művészi
témákat megragadó fényképészek elsősorban a modern élet sajátosságait kívánták fotóikon bemutatni. Több nézet is befolyásolta működésüket: egyesek úgy
tartották, hogy a művészi fényképészetnek alapvetően tudományos eredményekből kell kiindulnia, míg mások egyenesen a művészi formákban megnyilvánuló
önkifejezés iránti igénynek és a művészet időtlen értékeinek ellenségeként tekintettek a tudományra. Többen nemcsak ízléstelenséggel és szenzációhajhászással
vádolták a tömegmédia fényképészetét, hanem a modern élet kiüresedésének jelképeként hivatkoztak rá. Mindazonáltal a fényképészet térhódításának korában
mégsem tudunk egy olyan konkrét pillanatot vagy eseményt kiemelni, mely
alapvetően változtatta volna meg a modern élet gyakorlatát (Marien 2011: 181).
A változás számos, egymással összefüggő technológiai fejlődés hatására következett be, de elterjedését segítette a fényképek iránti egyre növekvő kereslet
és a nyugati társadalomra jellemző információéhség is. A féltónusos eljárás alkalmazásának köszönhetően egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban vált sokszorosíthatóvá egy-egy fénykép, amit a reklámpiac is igyekezett kihasználni.
Mindez a városi élet felgyorsulásával a sajtókiadványokat is megváltoztatta: az
addig csak szövegeket tartalmazó cikkekben megjelentek a kifejezetten az újságoknak dolgozó fényképészek munkái. A fotósok kivételes helyszínekre utaztak,
hogy első kézből közvetítsék a híreket a sajtónak. Sok írás azonban nem az újdonságokról szólt, hanem a politikusok viselt dolgairól vagy az általános érdeklődésre számot tartó témákról, ezekhez pedig rendszerint szokatlan vagy drámai
fényképet mellékeltek. Legnagyobb népszerűségre a természeti és az emberi eredetű csapásokról készült fotók tettek szert (Marien 2011: 181–183).
Az 1920-as évekre megváltozott a tömegmédiumokhoz való viszonyulás. Míg
korábban károsnak vélték őket az emberi lélekre és szellemre, addig az új generáció már a kommunikáció lehetőségét és a vizuális izgalmat fedezte fel bennük. Ebben az időben szaporodott meg a képeket közlő magazinok száma szerte Európában és Amerikában, amelyek kevés szöveget, ugyanakkor annál több figyelemfelkeltő fényképet használtak. Állandóak voltak a bűneseteket és az erőszakos cselekményeket ábrázoló, a közszereplőkről készült titkos, illetve a katasztrófákról
készült látványos felvételek (Marien 2011: 251–253).
Mivel a képes újságok keresettek voltak, megindult a harc az eredeti fényképekért. A fényképészek követték a közszereplőket, de az is előfordult, hogy azok
bérelték fel őket, ha éppen nyilvánosságra vágytak. De nemcsak az embereknek,
hanem a különböző termékeknek is hasznuk származhatott abból, ha fénykép ké234

szült róluk. A termékkatalógusok és a reklámhadjáratok – párosulva a fénykép
modernséget sugárzó hangulatával – a megbízhatóságot hirdették a vásárlóknak.
A termék közszemlére tárása innentől kezdve elengedhetetlenné vált, ha értékesítésről volt szó (Marien 2011: 183).
3.4. A fotók vizsgálata
A kutatás során 21 fotót tanulmányoztam, mindegyikük kapcsolódik az egyes
kiadványokhoz (Pesti Napló, Az Est, Magyarország, Az Est Hármaskönyve),
azonban a plakátokkal ellentétben ezek nem feltétlenül reklámcéllal készült
anyagok (2. ábra). Csakúgy, mint a plakátelemzés esetében, itt is két szempont
szerint analizáltam a forrásokat: a primer jelentések (denotáció) és a szekunder
mondanivalók (konnotáció) aspektusából. Az elsődleges jelentések során az
alábbi kódok alapján csoportosítottam a képeket, zárójelben az alkategóriákkal:
– helyszín (jellege),
– szereplők (jellege, száma),
– a lapok fizikai megjelenése,
– nyelvi elemek (írott információ feldolgozása, a lapok nevének megjelenése),
– plánok.
3.4.1. Denotáció
3.4.1.1. A helyszín jellege
A 21 fotóból 12 esetében külső a helyszín, 6-ot belső helyszínen fotóztak, 3
képről nem állapítható meg pontosan, hogy belső vagy külső helyszínen készült-e.
A külső helyszínen játszódó 12 kép közül 9-et városi környezetben (feltehetőleg a fővárosban) készítettek, ezek közül 6 Az Est szerkesztőségénél készült, 3
más városi helyszínre utal, 1 pedig egyértelműen vidéki helyszínre (frontra), 2-t
pedig meghatározhatatlan külső helyszínen (ház előtt, vasútállomáson) fotóztak.
A 6 db belső környezetben készült fotóból 2 egy könyvkereskedésben, 2 egy
nyomdában, 2 pedig egy szobában játszódik.
A 3 nem pontosan megállapítható környezetű képhez nem tudunk egzakt
helyszínt rendelni. Mindhárom esetében jellemző motívumok az árnyék, illetve a
fogyasztáshoz köthető tárgyak (csésze, pohár, üveg).
3.4.1.2. A szereplők
3.4.1.2.a) A szereplők jellege
A 21 kép mindegyikén vannak tárgyak, 13 képen jelenik meg élőlény is, ezek
minden esetben emberek: 5 alkalommal csak férfiak, 2 esetben csak nők, 6 ké235

pen pedig nők és férfiak is megjelennek a fotókon. A maradék 7 esetben kizárólag élettelen tárgyakat ábrázolnak a fotók.
Az élettelen tárgyakat ábrázoló fotók – azaz az összes fénykép – közül 15
esetében valamilyen épületet ábrázolnak a képek. Ebből 11 képpel kapcsolatban
beszélhetünk Az Esthez köthető épületről: 7 esetben a szerkesztőség épülete, 2
esetben a könyvkereskedés, 2 alkalommal pedig a lap nyomdája jelenik meg.
3.4.1.2.b) A szereplők száma
A 13, élőlényt szerepeltető képet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2 esetben
1 ember a főszereplő: egyszer férfi, egyszer pedig nő. 11 alkalommal egynél
több ember szerepel, ezek közül egyszer csak nők, 6 esetben csak férfiak, 5 alkalommal pedig vegyesen, férfiak és nők is megjelennek a képeken.
3.4.1.3. A lapok fizikai megjelenése
A 21 kép közül 7 esetben jelenik meg Az Est című napilap, 1 esetben Az Est
Hármaskönyve, a Pesti Naplót és a Magyarországot egyik fotó sem ábrázolja.
3.4.1.4. Nyelvi elemek
A nyelvi sík vizsgálatát az indokolja, hogy a fotókon írott szöveget is találunk, a 21 kép közül 17-en. Ezekből valamennyi a lapok nevét tartalmazza a következő eloszlásban: csak Az Estet 9 alkalommal, Az Est Hármaskönyvét 1 alkalommal, Az Estet és a Pesti Naplót 1 esetben, mindhárom lap nevét (Pesti Napló,
Az Est, Magyarország) pedig 6 alkalommal olvashatjuk a képeken.
Ha megnézzük, hogy pontosan hol szerepelnek ezek a feliratok, akkor megállapíthatjuk, hogy a 17 kép közül: 7 alkalommal épületen, 8 esetben magán az
adott újságon, 2 alkalommal pedig egy járművön.
Amennyiben kombináljuk az előző két szempontot – tehát azt vizsgáljuk, hogy
mely lapok neve hol olvasható – akkor az alábbi következtetést vonhatjuk le:
Újságon: Az Est neve 7 esetben, a Pesti Naplóé 1 esetben, Az Est Hármaskönyve pedig szintén egyszer látható. Járművön: Az Est neve 1 esetben, a konszern mindhárom tagja együtt ugyancsak 1 esetben jelenik meg. Épületen: Az Est
neve egyszer, a napilapcsalád valamennyi tagja együtt 5 alkalommal olvasható.
A fénykép alapvető tulajdonsága, hogy nem mindig mutat meg mindent a
maga teljességében. Ez érvényes esetünkben is, amikor az a kérdés, hogy a fenti
szövegek minden esetben teljes betűkészlettel láthatóak-e. Ha azt vizsgáljuk,
mennyire hiányos az egyes képeken a lapok neve, akkor a következő megállapításra juthatunk. 3 esetben jelenik meg hiányosan a lapok címe, amin egyenlően
osztoznak az újságok: Az Est 1 alkalommal, a Pesti Napló ugyancsak egyszer, a
Magyarország szintén 1 esetben szorulna kiegészítésre. Ezek pedig a következő
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helyeken találhatóak meg: Az Est és a Pesti Napló egy újságon, a Magyarország
fejléce pedig egy épületen hiányos a fotó beállítása alapján.
3.4.1.5. Plánok
A képek beállításait megvizsgálva elmondhatjuk, hogy 11 fotó kistotálban, 5
kép nagytotálban, 1 fotó kisszekondban, 1 kép pedig tágszekondban mutatja a
fotók szereplőit. 3 kép azonban nem illeszkedik a plán jól ismert kategóriáinak
egyikébe sem.
3.4.2. Konnotáció
3.4.2.1. Nagyvárosi monumentalitás
A nagyság több fotón is megmutatkozik, és mindig különböző épületekhez
kapcsolható. Az egyik ilyen a Sajtópalotáról készült felvételek csoportja, ahol Az
Est-lapok szerkesztősége volt. Ez a tiszteletet parancsoló épület jól jelzi a lapok
helyzetét a korabeli sajtó hierarchiájának a csúcsán. Emellett nem törpül el az
Athenaeum Kiadó könyvkereskedése és a nyomda sem, amelyek szintén a monumentalitást hangsúlyozzák. Mindezeket körbeveszi a nagyvárosi környezet, az
utca jellegzetes képe. Ez hozzátartozik ahhoz a miliőhöz, amelybe ez a médium
is „beleolvad”, ugyanakkor megjelenésével maga is alakítja azt.
3.4.2.2. A létrehozás és a terjesztés professzionalitása
A vizsgálatnak ez a szempontja részben kapcsolódik az előző ponthoz, hiszen
a nyomda képe is bizonyítja, hogy a korabeli viszonyok között a legfejlettebb
nyomdatechnikai berendezések álltak a lapok rendelkezésére. A nyomda magas
példányszámban és gyorsan, a nap minden szakaszában tudta ontani magából az
olvasnivalót nemcsak a városi, hanem a vidéki közönség számára is.
3.4.2.3. Olvasás
Ahogy a plakátok esetében, úgy itt is megjelenik az olvasás tevékenysége. Ki
kell emelnünk, hogy a lapot társadalmi osztálytól függetlenül bárki, bárhol olvashatja, így például a nagyváros kávéházai mellett a fronton és vidéken is fellelhető, nemcsak az értelmiségiek, hanem az alsóbb osztályok számára is. Az olvasáshoz kapcsolódik a kávéház motívuma is, melyre több képen történik utalás,
és valamennyi a festészet csendéleteire emlékezteti a nézőt.
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3.4.2.4. Reklám
A lap olvasásának „demokratikussá tételében” nagy szerepe volt a kereskedelmi vonatkozásoknak, hiszen – ahogy a plakátok kapcsán is kiemeltem –
hangsúlyos szerepet kap a reklám több helyszínen is: többek között járműveken
vagy az utca kiemelt pontjain megtalálhatóak voltak hirdetései, így járulva hozzá
a város jellegzetes látványvilágának kialakításához.
3.5. A lap arculata
3.5.1. Hitvallás
Mielőtt részletesebben megvizsgáljuk a lap vizuális megjelenését, nézzük
meg, hogyan vélekedett önmagáról Az Est megjelenésének pillanatában, hiszen
ez sem nélkülözi a városi látványvilág elemeire való utalást. Az újság már első
számaiban közölte programját, illetve igyekezett pozícionálni magát a korabeli
lappiacon. Ezekben jól megfigyelhető viszonyulása a szakmához, az olvasókhoz
és a nagyvároshoz. Néhány nappal a hivatalos első szám előtt egy úgynevezett
mutatványszámban próbálta felhívni a közönség figyelmét az újdonsült sajtótermék a legfontosabb céljaira (Buzinkay 2009: 218–219). Érdemes kiemelni
azokat a kulcsszavakat, melyekkel mindezt megteszi. Az egyik meghatározó kifejezés a közönség, amelyet nemcsak azért fontos kiemelnünk, mert a szöveg
címében is szerepel (A közönséghez!), hanem azért is, mert az egyik legtöbbször
megjelenő szó az írásban. A lap számára egyértelműen a közönség a legfontosabb, érte és miatta létezik maga a médium, így megkerülhetetlen a jelentősége
az újság életében. Ehhez kapcsolódik további két kifejezés, a közvélemény és a
nyilvánosság, melyek formálása és szolgálata Az Est egyik kiemelt célja volt.
Ekkoriban Magyarországon a habermasi értelemben vett nyilvánosság már kifejezetten széleskörűnek számított. Erre támaszkodott, és ezt szélesítette tovább a
lap is, például a falusi lakosság felé irányulva. Ha már a szolgálatnál és a céloknál tartunk, meg kell említenünk a függetlenséget, mind politikai, mind anyagi
értelemben. A marginalizált csoportok javára használja befolyását, a közép- és
alsó osztály, illetve az értelmiség érdekeit igyekszik előtérbe helyezni, hiszen
ezek a csoportok jelentik a nyilvánosság bázisát. Az értelmiségre való hivatkozás azt is jelzi, hogy nem tekinthetjük a lapot a szó köznapi értelmében vett bulvárlapnak. Fontos, hogy mindent megír, de jelentős szerephez jut benne a
gazdasági élet, ahogy a művészetek és a sport is. Mindezekért az újságírók és az
összeköttetéseik felelnek a modern újságírás valamennyi sajátosságát figyelembe
véve (Buzinkay 2009: 218–219).
Az Est első számának (1910. április 16.) 3. oldalán ugyancsak megjelent egy
ars poetica jellegű megfogalmazás, mely ezúttal is a lap küldetését fogalmazza
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meg (Buzinkay 1997). Ebben elsősorban a nagyvárosra, azon belül is az utcára
mint a lap árusításának legfontosabb színhelyére történnek utalások. Az utca újságjaként hivatkozik magára a lap, egyúttal pedig magát is ehhez hasonlítja, hiszen ahogyan az új sajtótermék, úgy az utca is mindenkié, valamennyi ember
számára elérhető, a modern tömegkultúra legfontosabb színtere és szimbóluma.
Megfogalmazza két fontos feladatát, egyben az újságírás alappilléreit, az érdem
védelmét és a bűnök leleplezését (Buzinkay 1997).
Néhány nappal a debütáló lapszám után (1910. április 19.) beszámol az újság
a sikereiről, a rokonszenves fogadtatásról, és már az olvasók barátjaként hivatkozik magára, igyekezete a közelség megteremtésére irányul. A város itt is
hangsúlyos szerepet kap: jellegzetes helyszínein (kávéház, klub, vendéglő, hivatal) mind megtalálható az új lap, de nagyobb távlatokban is gondolkodik, hiszen
megemlíti Bécs és Berlin sajtójának kedvező reakcióját is (Buzinkay 2009: 224).
A lap hitvallásában tehát meghatározó szerepet kapott a nagyvárossal való viszonya, hiszen az újság - mint a tömegmédiumok első képviselője – a nagyvárosi, érdekességekre kíváncsi tömegeket kívánta kiszolgálni. A városhoz és közönségéhez hasonlóan Az Est is sokszínű volt, ez a fajta változatosság pedig egybevágott a metropolisz lakosságának érdeklődésével.
3.5.2. Címlap
Egy lap megjelenésének fontos része a címlap, hiszen ezzel találkozik először
az érdeklődő olvasó. Az Est címlapját három részre lehet tagolni (3. ábra). Felül
kap helyet a jellegzetes fejléc, mely az újság története során változatlan maradt.
Az alkotás Falus Elek grafikusművész nevéhez fűződik, akinek rajzos munkája
feltűnő és szokatlan volt a korabeli sajtó megoldásaihoz viszonyítva. Lendületessége és dinamizmusa felkeltette a figyelmet, és nagymértékben meghatározta a lap
vizuális arculatát (Dersi 1965: 139). A fejléc felett megjelent az ár, a kiadás helye
(Budapest) és a dátum, alatta közvetlenül pedig az impresszum (3.1. ábra).
A fejléc alatti négyhasábos rész bal oldala a vezércikk helye (3.2. ábra). Ez az
elhelyezés semmibe vette az addig bevett hagyományokat, hiszen a korábbi szokástól eltérően megszüntette a vezércikk központi szerepét a címlapon. Helyébe a
címoldal közepére a legfontosabb hírek és a tőzsdei információk kerültek (3.3.
ábra). Idővel ezek helyét egy „nagy” hír, a nap szenzációja vette át (4. ábra). A fotó elterjedésének köszönhetően előszeretettel alkalmazták az új médiumot a címlapon is, hiszen így hatékonyabban tudta felkelteni az emberek figyelmét (5. ábra).
3.5.3. Rovatok szerinti felosztás
Az újság terjedelme változó volt: története során 8, 10, 12, 14 és 16 számozott
oldalból is állt, ez időszakonként változott. Belső oldalai a címlaphoz hasonlóan
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négy hasábra voltak tagolva. Az itt lévő cikkek egy vagy két hasábot foglaltak el.
Az írások szerzőinek személyazonossága nem derült ki, legtöbbször Az Est tudósítójától megjegyzés előzte meg a szövegeket (6. ábra). A rovatokat tekintve változatos volt a felhozatal. A Hírek rovat néhány mondatos rövid beszámolói Az Est
története során mindvégig a lap középső oldalain jelentek meg (7. ábra). Először
ebben a sajtóorgánumban kaptak külön oldalt a sportesemények, melyek az újság
hátsó lapjain voltak olvashatók (8. ábra). Az egyik legfontosabb rovat helyezkedett
el a 10. oldal környékén: ez volt Az Est közgazdasága, mely az aktuális gazdasági
és pénzügyi híreket tartalmazta (9. ábra). Általában ezt követte a színház- és moziműsor a hirdetésekkel teli utolsó oldalon, később azonban több oldalt is szenteltek
a kulturális eseményeknek, kiegészítve a rádióműsorral. Hirdetések viszont nemcsak a lap hátsó részében szerepeltek, hiszen a címoldalt leszámítva valamennyi
lapon találkozhatott legalább eggyel közülük az olvasó.
A lap három évtizedes történetében sokat változott az újság szerkezete. A 2. oldal változatos képet mutatott, akár a műfajokat, akár azok terjedelmét vizsgáljuk.
Itt általában több riport vagy tudósítás kapott helyett. Ez a két szövegtípus a négyhasábos oldal egy vagy két hasábjára terjedt ki. Az itt taglalt témák jellemzően
kapcsolódtak a címlapon tárgyalt eseményekhez, azok folytatásai, további részletezései voltak. A következő oldal is hasonló jegyeket mutatott, az előző lapon
megjelenő műfajok mellett itt gyakran interjút is olvashatott az érdeklődő. Ezek a
szövegek az esetek többségében a lap nagyobb részét foglalták el. A 4. oldalon
kapott helyet kezdetben a Hírek rovat Az Est rövidhíreivel, majd ennek a helyére
külföldi tudósítások és riportok kerültek. Az 5. oldal is gyakran változtatta szerepét: történelme során a magyar irodalmat is szolgálta, hiszen a korabeli költők,
így például Tóth Árpád verseit is lehozta. Később azonban képes hírek oldalaként
működött, mely fotókkal tájékoztatta röviden az olvasókat Magyarország és a
nagyvilág eseményeiről. A 6. oldal kezdetben külpolitikai érdekességeket mutatott
be, majd a lap kulturális misszióját hirdette a Színház című rovat keretében. Ez az
aktuális színházi híreket közölte. A következő két oldalon vegyesen szerepeltek
bel- és külpolitikai hírek. A Sport című rovat eleinte csak egy, illetve két hasábot
foglalt el, majd egyoldalas, ezt követően pedig kétoldalas lett. Itt a sportvilág
rövidhírei, valamint félhasábos tudósítások szerepeltek. Az Est közgazdasága című
rovat cikkei rövidek voltak, öt-hat írás összesen két-három hasábot foglalt el.
4. Összegzés
Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy bemutassam a két világháború közötti
Magyarország legjelentősebb napilapját és kapcsolatát a korabeli nagyvárosi látványvilággal. Ennek érdekében egyrészt röviden felvázoltam a 19-20. századi hazai lapkiadás jellemzőit, másrészt pedig Az Esthez köthető plakátokat, fotókat,
illetve az újság vizuális megjelenését vizsgáltam a szemiotika és a tartalomelem240

zés tudományos módszereit kombinálva. Az egyes jelek analizálását két részletben
végeztem el: először az elsődleges jelentések feljegyzésére törekedtem, ezután a
többletjelentéseket magyaráztam. Az alábbi következtetésekre jutottam.
Az Est már a kezdetek kezdetén újdonságot hozott a magyar sajtóéletbe. Jól
használta ki az új médiumok (plakátok, fotók) adta lehetőségeket, melyek nagyban hozzájárultak a budapesti nagyvárosi látványvilág kialakulásához. Ennek bizonyítására elég csak számba venni a jellegzetes helyszíneket (Sajtópalota,
Athenaeum nyomda, könyvesbolt). Az Est konszernjéhez tartozó lapok egész nap
a közönség előtt voltak, jelenlétük hozzátartozott a pesti utca miliőjéhez. Mindeközben pedig fontos üzeneteket is átadott az olvasóknak, közvetítette az általa
képviselt tájékoztatás egyetemlegességét, a sokszínűséget és a változatosságot.
Az Est hitvallása az olvasók szolgálata, a közvélemény független informálása
volt. Habár politikai napilapként tekintett magára, mégsem kötődött egyik párthoz sem, mind a kormányt, mind az ellenzéket kritizálta, ha okot adtak rá.
Ugyanakkor nem tisztán csak a „száraz” politikával foglalkozott, hiszen jelentős
szerepet kapott az újságokban a kultúra (színház, mozi, rádió) és a sport. Ezen
felül – 20. századi modern, nyugatias típusú lapként – tudomásul vette a hirdetés
és a reklám kiemelt fontosságát, így okosan használta őket mind a saját, mind
más vállalatok népszerűsítésére, jelentős bevételt szerezve ezekből.
A három évtizeden keresztül működő Az Est igazi nagyvárosi lapként – de
mégsem csupán a városi közönség számára – szolgáltatta a híreket, újításai pedig
a mai napig meghatározzák a magyar sajtó és a nyilvánosság működését.
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Paluska Nóra

Tehetséggondozásban részt vevő és általános tagozatú
tanulók szabadidőeltöltésének összehasonlító elemzése
1. Bevezetés
Jelen dolgozat célja bemutatni, milyen különbségek jelennek meg egy általános tagozaton tanuló és egy hat évfolyamos tehetséggondozó tagozaton részt vevő diák szabadidejében. A kutatással képet szeretnék kapni arról, hogy mennyi
szabadidővel rendelkeznek a diákok a hétköznapokon és a hétvégéken, hol töltik
ezt az időt, valamint milyen tevékenységeket végeznek szabadidejükben. Fontos
kérdés még, hogy mekkora befolyása van az iskolának a diákok szabadidejére,
illetve hogy a tagozati besorolásnak mekkora szerepe van abban, hogy a tanuló
milyen szabadidős tevékenységeket végez. A két képzési típus összehasonlítása
mellett be szeretném mutatni a két nem között megjelenő különbségeket, és a
társadalmi háttérrel kapcsolatos összefüggésekre is rá kívánok mutatni.
2. A szabadidő fogalma és értelmezései
A szabadidő az élet olyan része, amelynek a tanulással és a munkával töltött
időre is fontos hatása van, ha megfelelően töltik el, hiszen ez alatt zajlik a rekreáció, a pihenés, a feltöltődés, ezért is fontos vele foglalkozni.
A szabadidő mindig jelen volt a társadalmakban, annak ellenére is, hogy vannak olyan időszakok, amikor háttérbe szorul (Fukász 1995: 100). Mint fogalmat
nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Mást jelent a szabadidő egy nőnek vagy
egy férfinak, de a különbségek éppúgy fellelhetők a dolgozók és az álláskeresők,
illetve a fiatalok és az idősek között is (Fukász 1995: 101). A különbségek azonban nem csak egyének között jelenhetnek meg. A társadalmi csoportok is eltérően gondolkodnak a fogalomról. Egy módosabb, magasabb iskolai végzettségű
csoport számára nagyobb értéket képvisel, mint egy olyan réteg számára, ahol a
szükséges feltételek nem adottak (Bocsi 2009: 52). A megfelelő időbeosztás az
élet számos területére befolyással van, mint például az életútra, az iskolai életre,
a családi kapcsolatokra (Bocsi 2009: 53). Ez a befolyásoló szerep a szabadidőre
is igaz. A megfelelően kiválasztott szabadidős tevékenység hatással lehet az
identitásunkra; arra, hogy mely értékek mentén fogjuk élni életünket, milyen célokat tűzünk ki magunk elé, vagy hogyan gondolkodunk saját egészségünkkel
kapcsolatban (Pikó 2005: 89).
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3. Az elméleti háttér
3.1. Az élménytársadalom elméletének összefüggései a szabadidő eltöltésével
A nemzetközi szakirodalomban meghatározó Gerhard Schulze elmélete,
amely kutatásom legfontosabb elméletei háttere. Schulze megfogalmazza, hogy
mai társadalmunkat élménytársadalomnak tekinthetjük, ahol az emberek a saját
belső világukra ható cselekvéseket végzik leginkább. Igaz, hogy megállapításai a
nyolcvanas évekbeli Németországra vonatkoznak, de kijelentései érvényesek az
egész nyugatra (Éber 2008: 79).
Schulze leírja, hogy a nyolcvanas években jelentős változások mentek végbe
az emberek életében. Az élet minden területén bővültek a lehetőségek: emelkedett az életszínvonal, több szabadidő állt rendelkezésre, javulóban voltak a tanulási lehetőségek. Ezek a változások minden társadalmi csoportban megjelentek,
tömeges jelenségről lehetett beszélni. Egyre fontosabbá vált az emberek életében
az élmények szerzése, ami közösségi szinten is megjelent: innen származik az
élményközösség fogalma. Az emberek elkezdtek önmaguk felé fordulni, és a saját belső életükre is figyelni. Megjelent az élményorientáltság, azaz az emberek a
szépet kezdték keresni. A szép fogalmának meghatározása nehéz, ugyanis mindenki mást tart szépnek, más-más érzelmek alakulnak ki az emberekben, hiába
tapasztalják ugyanazt a dolgot. Schulze szerint a szép gyűjtőfogalom, ide azok az
élmények tartoznak, amelyeket az egyén pozitívnak talál (Schulze: 139).
Schulze munkássága másokra is hatással volt. Éber Márk Áron 2008-ban jelentette meg tanulmányát. Ebben részletesen ismerteti az élménytársadalomban fellelhető miliőket. Az élménytársadalom nem egy nagy egész. Több egymástól eltérő
csoport fedezhető fel benne, melyeket miliőknek nevezünk. Az egyes miliők meghatározása során három szempontot kell figyelembe venni: a személy stílusát, életkorát és képzettségét. Ennek alapján öt miliő különböztethető meg. A nívómiliőbe
a negyven évesnél idősebb, magasan képzett emberek tartoznak. Hierarchikus viszonyokban gondolkodnak, céljuk minél magasabbra jutni. Az abszolút értékeknek
(igazság, helyesség, szépség) megfelelően próbálnak élni. A következő a harmóniamiliő. Ide a negyven évesnél idősebb, de már kevésbé képzett emberek sorolhatók. Az ő szemük előtt a világ veszélyes helyként bontakozik ki. Ezért a védelemre, biztonságra törekednek, céljuk a harmonikus élet megvalósítása. Az előző
két séma keverékének tekinthetjük az integrációs miliőt. Ez a negyven évesnél
idősebb, közepes végzettségű emberek csoportja. Jellemző rájuk, hogy életüket a
társadalom elvárásainak, a normáknak és a szabályoknak megfelelően próbálják
élni. Szeretik a rendet, figyelemmel kísérik, mit szabad, és mit nem szabad tenniük. Az önmegvalósító miliőbe a negyven évesnél fiatalabb, de képzett egyének tartoznak. Nevükhöz híven ez a csoport az önmegvalósítást tekinti fő céljának. Sokat
foglalkoznak belső világukkal, életük során megpróbálják azt minél inkább kibon254

takoztatni. Az önmegvalósítás eléréséhez nélkülözhetetlennek látnak egy olyan
munkahelyet, amely megfelelő anyagi hátteret biztosít számukra. Végül a szórakozó miliő, a negyven évesnél fiatalabb és alacsony képzettségűek csoportja. Erre a
csoportra jellemző, hogy saját magukat állítják a középpontba, narcisztikus beállítottságúak. Olyan cselekvéseket végeznek leginkább, melyek saját szükségleteiket,
igényeiket elégítik ki, például szórakozóhelyekre járnak, akciófilmeket néznek,
extrém sportokat űznek (Éber 2008: 93–98).
A különböző miliők között nagyfokú meg nem értés tapasztalható. Schulze a
tengeralattjáró-hasonlattal él, amely szerint az egyes miliők nem tudják észrevenni
a másikat. Leginkább a nívómiliő és a szórakozó miliő, valamint a harmóniamiliő
és az önmegvalósító miliő áll egymással szemben, mivel ezeket tekintve a
legnagyobb a különbség a kor és a képzettség szempontjából (Éber 2008: 98).
Schulze elmélete kiváló alapot nyújt kutatásomhoz. Kérdésként vethető fel,
hogy vajon hasonló típusokkal fogok-e találkozni. Az egyes szabadidő-eltöltési
szokások bemutatása mellett célom a két képzés tanulói között kibontakozó
különbségek bemutatása is.
3.2. A magyar fiatalok szabadidő-eltöltési szokásai
Szabadidővel foglalkozó kutatások kimutatták, hogy korcsoportonként eltérő,
ki milyen tevékenységeket végez szabadidejében. Az egyik jellegzetes csoport a
fiataloké. Fiatalokról beszélhetünk a korai tizenévesektől a késői húszasokig.
Egyes kutatások megpróbálnak a csoport lehető legnagyobb részével foglalkozni, mint például az ifjúságkutatások, amelyek a 15 és 29 év közöttieket vizsgálják. Mások a csoportnak csak egy kisebb részére fókuszálnak, mint például Pikó
Bettina, aki a 14 és 21 év közötti középiskolásokat kutatta. Az eredmények alapján megkülönbözteti a kortárs- és fogyasztásorientált, az intellektuális és művészeti, az élménykereső és technicizált, valamint a konzervatív, azaz hagyományos
stílust. A kortárs- és fogyasztásorientált stílusra jellemző az anyagiasság. Fontosnak tartják a vonzó megjelenést, a biztos anyagi hátteret és a társadalmi presztízst. Az intellektuális és művészeti stílusba tartozók céljai közt az önelfogadás, az
önmegvalósítás szerepel, a közösségi lét, a közösséggel való tevékenykedés
jellemző rájuk. A harmadik kategóriába tartozók életüket úgy próbálják élni, hogy
elégedettek legyenek vele. A konzervatív–hagyományos stílusba tartozóknál pedig
megjelenik az intellektuális csoportra is jellemző közösség felé fordulás, valamint
náluk hangsúlyos szerepet kap az egészség is (Pikó 2005: 93).
Magyarországon 2000 óta nagymintás kutatást végeznek minden negyedik
évben, amely a 15 és 29 év közötti fiatalokat szólítja meg. A kérdőív egyik
blokkja a szabadidőre és annak eltöltésére vonatkozik.
A kutatások eredményei szerint a fiatalok szabadidős tevékenységei közé tartozik a tévénézés, számítógépezés, zenehallgatás, olvasás, sportolás, számítógé255

pes játékok használata, barkácsolás, kirándulás, valamilyen művészeti tevékenység (a kutatás megemlíti a gyermeknevelést is, amelynek előfordulását alanyaim
körében nem tartom valószínűnek). A 2016-os eredmények között megjelenik
egy új tevékenység is, a facebook-ozás, mely rögtön a harmadik legkedveltebb
tevékenység lett (Szabó–Székely 2016: 40).
M. Fazekas tanulmánya szerint egy középiskolás fiatal átlagosan egy óránál
kevesebbet tölt a gép előtt a hétköznapokon, hétvégén pedig négy óránál is többet
szán az internetezésre. Az internetet elsősorban szórakozásra, kikapcsolódásra
használják. Továbbá fontos az internetes kommunikáció, valamint filmek, sorozatok letöltése. Heti rendszerességgel még a tanulásra is fordítanak időt a gép használata közben. A nemek közötti különbségeket szemlélve az látható, hogy a fiúk
szívesebben használják az internet szórakozási, kikapcsolódási funkcióját, mint a
lányok. Mindkét nem szívesen látogatja a különböző közösségi portálokat, azaz az
internetezés terén fontos szerep jut a kapcsolattartásnak (M. Fazekas–C. Czachesz
2011: 124–125). Mivel egyre több időt fordítanak a fiatalok a fenti tevékenységekre, más tevékenységek kezdenek egyre inkább háttérbe szorulni. Egyre kevesebb fiatal sportol rendszeresen, illetve csökkenő tendenciát mutatnak a könyvhasználatra vonatkozó adatok is (Szabó–Székely 2016: 42–47). Szabadidős tevékenységként fogalmazódik meg a fiatalok fejében a „csak úgy ellenni” jelenség is,
azaz a fiatalok egy részének gondot okoz, hogy mit is csináljon, amikor nincs semmi dolga. Szabadidős tevékenységnek tekintik, ha a barátaikkal vannak és beszélgetnek, „lógnak” (Bauer–Szabó 2009: 97; Székely 2013: 21). A kutatásokból
kiderül, hogy a megkérdezett fiatalok legszívesebben otthon töltik szabadidejüket.
A második legtöbbet választott lehetőség a barátok voltak, a harmadik pedig a
rokonok (Bauer–Szabó 2009: 95–97; Székely 2013: 20).
3.3. A társadalmi tényezők szerepe a szabadidő eltöltésében
A szabadidő eltöltésének módját számos tényező befolyásolja. Meghatározó a
nem, a lakóhely vagy a szülők iskolai végzettsége.
A legfrissebb ifjúságkutatás azt mutatja, hogy a lakóhely tekintetében erős a
különbség vidék és város között. A nagyobb városokban vagy a fővárosban élők
szívesebben járnak színházba, hangversenyre vagy múzeumba, azaz a magaskultúra fogyasztásában előrébb járnak, mint a kisebb községekben élők. Ennek
egyik oka, hogy a községekben nincsenek olyan intézmények, amelyek a nagyvárosokhoz hasonló elit kulturális életet lehetővé tennék, másrészt a községekben élőknek jellemzően alacsonyabb iskolai végzettségük van, és igényük sincs
ilyenfajta kikapcsolódási lehetőségekre (Szabó–Székely 2016: 42).
Az egyik legjellemzőbb szabadidős tevékenység, ahol különbség jelenik meg
a nemek között, a sportolás. A fiúk felülreprezentálnak ebben a tevékenységben,
a lányok kevesebbet sportolnak. A sportolás kapcsán azonban nemcsak a nemnek
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van fontos szerepe, hanem az iskolai végzettségnek is. A kutatások azt mutatják,
minél magasabb az egyén iskolai végzettsége, annál nagyobb a valószínűsége,
hogy rendszeresen sportol (Szabó–Székely 2016: 47).
Pikó megvizsgálta a szülői hátteret is. Azt az eredményt kapta, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők gyerekei inkább az élménykereső és az
intellektuális stílusba tartoznak, az alacsonyabb végzettségűek gyerekei pedig a
kortársorientált és a hagyományos–konzervatív stílust képviselik. Az iskolában
nyújtott teljesítményre nincs hatással a szülő iskolázottsága (Pikó 2005: 95).
4. A tehetséggondozó programok célja, feladata és a hazai helyzet
Mivel dolgozatomban jelentős szerep jut a tehetséggondozó program tanulóinak, fontosnak tartom a tehetség és a tehetséggondozás fogalmának a magyarázatát. A tehetség fogalom meghatározása nem egyszerű feladat. Hamar Mária a
következőképp gondolkodik róla: „Tehetséges az a személy, aki valamilyen emberi tevékenységben az átlagot meghaladó képességgel vagy képességek együttesével rendelkezik, és átlagon felüli teljesítményre képes” (Hamar 1998: 31).
A tehetségeknek két nagyobb csoportját különböztetjük meg aszerint, hogy
mennyi területen emelkednek ki képességeikkel. Azokat, akik csak egy bizonyos
területen nyújtanak kiemelkedő teljesítményt, specifikus tehetségeknek nevezzük. Akik több területen is jeleskednek, ők a komplex tehetségek (i.m.: 32).
A tehetségesek gondozására jöttek létre a 6 és 8 osztályos gimnáziumok. Ezekbe az intézményekbe főként olyan gyerekek járnak, akik az átlagnál jobb képességűek. Bekerülni a központi írásbeli teszt megírása mellett szóbeli vizsga sikeres
teljesítésével lehet. A szóbeli vizsga célja, hogy minél jobban megismerhessék a
gyerekeket, és kiszűrjék azokat, akik kiemelkedő képességűek. Gyakran éri az a
vád ezeket az osztályokat, hogy csak jómódú családok gyerekei alkotják őket, elitképzés folyik bennük. Kutatások bizonyítják, hogy némi igazság van ezekben a
kijelentésekben. A szülők iskolai végzettségét tekintve valóban a magasabb végzettségűek gyerekeivel találkozhatunk a 6 és 8 évfolyamos osztályokban, akik viszonylag jómódban élnek. Tehát egyfajta társadalmi szakadék figyelhető meg a tehetséggondozó és más tagozatú osztályok között (Liskó 1995: 729).
Habár már a rendszerváltást követően létrejöttek a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, működésüket törvényileg csak 1998-ban szabályozták először. Az 1993.
évi LXXIX. közoktatási törvényben már megjelentek a tehetségek gondozására
irányuló első lépések. A törvény előírta a képességeknek megfelelő nevelést, oktatást, valamint az alapfokú művészeti nevelésbe való bekapcsolódás lehetőségét, aminek a tehetségek felismerésében volt fontos szerepe. Az iskolák nevelési
programjába pedig bevezette a tehetség kibontakozását elősegítő tevékenységeket. A 28/2000. OM rendeletnek köszönhetően lehetővé vált egyes tantárgyak
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emelt szintű oktatása. 2006-ban megalakult Tehetségsegítő Tanács, 2008-ban
pedig elindult a Nemzeti Tehetség Program (Derényi et al. 2015: 24–25).
A 2011-es köznevelési törvény egyik fő céljának tekintette a tehetséggondozást. A tehetséggondozás jellemzően a gimnáziumok feladata, a szakközépiskolák a művészeti képzésben jelennek meg mint tehetséggondozó intézmények, a
szakiskoláknak pedig nem jut ilyen feladat. A kollégiumok szakkollégiumi formában foglalkozhatnak a tehetségesekkel (i.m.: 26). 2012-ben adták ki a 6 évfolyamos tehetséggondozó osztályokra vonatkozó EMMI-rendeletet. A kerettanterv előírja, mely kompetenciákat kell fejleszteni az oktatás során, és az egyes
tantárgyakra és óraszámokra vonatkozóan is útmutatást ad. Az általános képzésű
tagozathoz képest emelt (heti 4-5) órában oktatják az idegen nyelveket, a matematikát, a biológiát, ill. az egészségtant, a fizikát, a kémiát és az informatikát,
valamint délutáni szakkörökön is részt kell venniük. 2000-ben indult el az Arany
János Tehetséggondozó Program, amely a hátrányos helyzetben lévő gyerekek
tehetséggondozására jött létre (Fehérvári 2008: 512).
A tehetség előrejelzése már régóta a kutatások tárgyát képezi. Általában intelligenciatesztek vagy kreativitást mérő tesztek eredményeit veszik alapul. Ha ezeken magas pontszámok jönnek ki, valószínűleg tehetséggel van dolgunk. Sokat
adnak a gyereket tanító tanár véleményére is. Megfeledkeznek azonban arról,
hogy megnézzék, milyen tevékenységeket végeznek a tanulók szabadidejükben.
Jellemző, hogy a tehetséges gyerekek előszeretettel végeznek olyan tevékenységeket, amelyek fejlesztő hatásúak. Vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a fiúk inkább a természettudományokhoz vagy a technikához kapcsolódó tevékenységeket végeznek, míg a lányok szívesebben táncolnak, foglalkoznak drámával, irodalommal vagy művészetekkel (Gefferth 1990: 1205). Ebből kiindulva kutatásom egyik fő célja feltárni ezeknek a diákoknak a szabadidő-eltöltési szokásait.
A fentiek alapján látható, hogy széles szakirodalom áll rendelkezésre a
tehetséggondozásról. Kevés viszont azon művek száma, amelyek a tehetség és a
szabadidő viszonyát vizsgálná. Kutatásommal ezt a hiányt szeretném pótolni.
5. A kutatás kérdései, hipotézisei és módszerei
5.1. Kérdések
A szabadidőhöz kapcsolódó elméletek alapján kiderült, hogy a szabadidő nagyon fontos szerepet tölt be az ember életében (pl. rekreáció, pihenés), annak ellenére, hogy voltak olyan időszakok, amikor háttérbe szorult, nem tartották szükségesnek. A mai ember élménytársadalomban él, a saját belső világának megfelelő
tevékenységeket végzi a legszívesebben. A fiatal korosztályban ez elsősorban a digitális eszközökhöz kapcsolható tevékenységeket jelenti, de egyre inkább jellemző
az is, hogy a fiatalok nem tudnak mihez kezdeni, ha van szabadidejük. Fontos ki258

emelni, hogy nincs egyenlő lehetőségük, hiszen a lakóhelyüknek vagy anyagi
helyzetüknek rendkívül nagy befolyásoló szerepe van abban, hogy mennyire tartalmasan tudják eltölteni szabadidejüket. Egy adott fiatal valamiben kiemelkedő
képessége (tehetsége) szintén különbségeket eredményezhet, amelyre vonatkozó
szakirodalom szintén hiányos, ezért a következő kérdéseket fogalmaztam meg:
a) Milyen szabadidős tevékenységek jellemzők a diákokra mennyiség és tartalom szempontjából?
b) Milyen szabadidős tevékenységek kapcsolódnak egymáshoz, ezáltal milyen
szabadidős tevékenységalakzatok alakíthatók ki?
c) Milyen szociokulturális és demográfiai különbségek fedezhetők fel a szabadidő-eltöltésben?
d) Milyen különbségek mutathatók ki a tevékenységcsoportok mentén az évfolyam és a tagozat alapján?
5.2. Hipotézisek
A szakirodalom alapján a következő hipotéziseket fogalmaztam meg:
1. Pikó és Éber írása alapján feltételezem, hogy az általam vizsgált gyerekek
esetében is többféle szabadidős tevékenységtípus különböztethető meg: megjelenik a magaskultúra-fogyasztás (pl. színház, múzeum, komolyzenei hangverseny), a leginkább egyedül töltött, digitális eszközökhöz kapcsolódó szabadidőeltöltés, illetve a társas, fogyasztásorientált tevékenységek (bulizás, kocsmázás,
plázázás stb.) (Pikó 2005, Éber 2008).
2. Éber írása (2008) alapján feltételezem, hogy a magaskultúrához kapcsolódó tevékenységeket inkább a magasabb társadalmi státuszú (magasabb iskolai végzettségű, jobb anyagi helyzetű, városi) szülők gyerekei végeznek. A fogyasztásorientált típusba tartozóknál vegyes lesz az összetétel, míg az alacsonyabb státuszú szülők gyerekei főleg otthon végezhető tevékenységeket választanak.
3. A 6 évfolyamos képzésre vonatkozó kerettanterv alapján feltételezem, hogy a
tehetséggondozó képzésben, illetve a magasabb évfolyamokon tanulók hátrányosabb helyzetben vannak a szabadidőt tekintve, mint az általános tagozaton tanulók, ami miatt különbségek lehetnek a szabadidős tevékenységekben is.
4. Gefferth tanulmánya (1990) alapján azt feltétezem, hogy a tehetséggondozó
programban résztvevők nagyobb valószínűséggel végeznek alkotó, kreatív, intellektuális, illetve magaskultúra-fogyasztáshoz kapcsolódó tevékenységeket.
5.3. A kutatás módszertani háttere
A kutatást egy 35 kérdésből álló kérdőív segítségével végeztem. A kérdések
kitértek a fiatalok szabadidejének mennyiségére hétköznap, illetve hétvégén, továbbá arra, hogy hol töltik el ezt az időt, kikkel és milyen tevékenységeket vé259

geznek leginkább és leggyakrabban. Egy kérdésblokk vonatkozott a tanulók társadalmi hátterére, a kulturális és a gazdasági tőkére is. Rákérdeztem a szülők iskolai végzettségére, jelenlegi munkahelyi állapotára (dolgozik-e vagy sem, ha
nem, akkor miért nem), és arra, hogyan látják saját anyagi helyzetüket.
A kérdőívek kitöltésére 2018 októberében került sor egy debreceni gimnázium 9. és 10. osztályában. A lekérdezés teljes körű volt, a négy osztályból két tehetséggondozó és két általános tagozatú volt. Az összesen 131 kérdőív (N=131)
adatait a PASW Statistics Data Editor program segítségével dolgoztam fel.
103 nő (78,6 %) és 28 férfi (21,4%) volt a válaszadók között. A nemek közötti arány az iskola típusából adódott: gimnázium volt. A tagozati megoszlás kiegyenlített: a diákok 51,9%-a általános tagozaton, 48,1%-a tehetséggondozó tagozaton tanul. A válaszadók 58,1%-a megyeszékhelyen, 22,5%-a kisvárosban,
19,4%-a pedig községben, faluban él. A megkérdezettek 51,5%-a 9. évfolyamos,
48,5%-uk pedig 10. évfolyamos tanuló, átlagéletkoruk 15,1 év.
A szülők iskolai végzettségét három csoportba soroltam: alapfok (kevesebb,
mint 8 osztály vagy befejezett 8 osztály), középfok (szakmunkásképző/szakiskola
érettségi nélkül, szakközépiskolai érettségi vagy gimnázium), illetve felsőfok (diploma vagy tudományos fokozat). Az apák csupán 5,5 %-a alapfokú, több mint két
harmada (69,5%) középfokú, egy negyede (25%) pedig felsőfokú végzettségű. Az
anyák megoszlása is hasonló: 3,9%-nak alapfokú, 62,8%-nak középfokú, ugyanakkor jóval többnek, egy harmaduknak (33,3%) felsőfokú végzettsége van.
6. Eredmények
6.1. A szabadidő eltöltésének jellemzői
A válaszolók nagy részének 3-4 óra szabadideje van a hétköznapokon, a hétvégéken pedig szinte egy teljes nap. Az ifjúságkutatások eredményeihez hasonlóan
ők is otthon vagy barátoknál töltik el szabadidejüket a hétköznapok során. Hétvégén pedig inkább kimozdulnak, és moziba vagy valamilyen szórakozóhelyre mennek. Egyéb kedvelt helyként jelölték meg a gyerekek az edzőtermet, az utcát és az
ifjúsági házat. A legkevésbé látogatott két hely a kocsma (61,5%) és a színház
(50%) volt. Jellemzően csak évente néhányszor látogatnak el könyvtárba (49,6%),
koncertre (56,9%), múzeumba (56,9%) vagy étterembe (41,2 %). Az 1. ábra a tanulók által végzett tevékenységek gyakoriságát mutatja be.
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1. ábra: A különböző szabadidős tevékenységek végzésének gyakorisága
a diákok körében. Forrás: saját kutatás (N=131).
Bauer (2011) állítása, amely szerint a technika az egyik legfontosabb elem a
tevékenységek között, igazolódott. A legnépszerűbb tevékenységek ugyanis a
számítógépezés, az internetezés, a barátokkal való találkozás, a chatelés és a közösségi oldalak látogatása. Megállapítható tehát, hogy a barátok nagyon fontos
szerepet játszanak a fiatalok életében, hiszen vagy személyesen találkoznak velük, vagy virtuálisan tartják fenn a kapcsolatot egymással a szabadidő jelentős
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részében. A legritkábban végzett tevékenységek között a keresztrejtvényfejtés, a
komolyzenei koncerteken, hangversenyen való részvétel, a számítógépes játékok
használata, a kirándulás, az úszás, a sportrendezvények látogatása, a barkácsolás,
a színházlátogatás és a múzeumi kiállításokon való részvétel található.
A kérdőív egy kérdése arra vonatkozott, milyen tevékenységet végezne a válaszadó, ha egy teljes nap a rendelkezésére állna, nem lenne aznap semmilyen
kötelezettsége. Az eredményeket a 2. ábra szemlélteti.

barátokkal lenni
zenehallgatás
családdal lenni
internetezés
kirándulás
könyvolvasás
gépezés
tévézés
2. ábra: Egy szabad nap eltöltésére választott tevékenységek aránya az „igen”
válaszok alapján. Forrás: saját kutatás (N=131).
Az adatokban ismét megjelenik a baráti kör fontossága, ugyanis a diákok legszívesebben a barátokkal és zenehallgatással töltenék el a napjukat. Meglepően a
gépezést csak 26,7%-uk választotta. Ez ellentmond annak a kialakult képnek,
hogy a mai fiatalok egész nap csak a kütyüikkel foglalkoznak. Úgy tűnik, a számítógépezés természetes szabadidős tevékenység a fiatalok számára, ezt végzik
a leggyakrabban, és ha választhatnának, inkább a barátaikkal lennének.
A kérdőív internetezési szokásokra vonatkozó kérdéseket is tartalmazott. M.
Fazekas (2011) eredményeihez képest növekedés figyelhető meg a hétköznapi
internethasználat mennyiségében: a diákok egy negyede nyilatkozott úgy, hogy
hétköznapokon 2-3 órán át használja az internetet. Ez az időtartam hétvégenként
a duplájára nő majd a diákok felének körében: 45,7%-uk négy óránál is többet
internetezik. A netezés során továbbra is dominálnak a barátokkal, családdal való
kapcsolattartáshoz kapcsolódó tevékenységek. A közösségi oldalak népszerűsége
töretlen: legtöbben két órát vagy még többet töltenek chateléssel (40,5%) és a
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különböző oldalak látogatásával (facebook: 38,6%, instagram: 24,4%). Lehetőségként sokan megjelölték még a Snapchat nevű alkalmazást is. A kapcsolattartás mellett a kikapcsolódás játszik még fontos szerepet. 47,2%-uk film- és sorozatnézésre használja az internetet. Kevés időt, jellemzően 10-20 percet szánnak
viszont internetezés közben játékra (47,2 %) és ímélezésre (86,6%). Tehát M.
Fazekas 2011-es eredményeihez képest nem figyelhető meg jelentős változás.
Kutatásomban kíváncsi voltam arra is, mennyire jellemző, hogy a diákok az internetet mint tanulást segítő eszközt használják. Az eredmények azt mutatják, hogy
a többség él ezzel a lehetőséggel, ugyanis 59,8%-uk legalább 40 percet szán tanulásra az internetezés során. A tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek közül a házi
feladat megoldásához és a dolgozatokra készüléshez használják leggyakrabban az
internetet (hetente vagy havonta). Ennél ritkábban gyakorláshoz vagy kiselőadás
készítéséhez. Legritkábban a tanult anyagban való elmélyüléshez veszik elő az internetet, 35,7%-uk szinte soha nem használja erre a világhálót.
6.2. A szabadidős tevékenységalakzatok
A szabadidős tevékenységek vizsgálata a kutatás egyik fontos törekvése volt.
Faktoranalízissel hét típust sikerült meghatározni, melyeket az 1. táblázat mutat
be. Nem került be a faktorok közé a zenehallgatás napi rendszeressége, illetve a
barkácsolás és a művészi alkotó tevékenység az alacsony választottság miatt. A
tevékenységalakzatok kialakításában Direct Oblimin rotációt használtam.
Az első típusba a magaskultúrához kapcsolódó tevékenységek kerültek: a komolyzenei koncertekre, színházba, múzeumba járás, ezért ezt a tevékenységcsoportot magaskulturális tevékenységtípusnak neveztem el. Ez a típus a Pikó-féle
csoportosításban az intellektuális típusnak felel meg. A második típusba tartoznak
a sportoláshoz kapcsolódó tevékenységek (sportjátékok, sportrendezvény, kondizás, úszás), a harmadikba a társasági élethez köthető tevékenységek (barátokkal
való találkozás, bulizás, kocsmázás, chatelés, közösségi oldalak látogatása). A negyedik típusba a kártyázás, a társas játékokkal való játszás és a keresztrejtvényfejtés került. Ezeket készségfejlesztő tevékenységeknek neveztem el, mert míg az
előbbi a taktikai készségeket fejleszti, az utóbbi a logikus gondolkodásra van jótékony hatással. A könyvolvasás és a sétálás, futás alkotják a következő csoportot,
melynek a rekreációs szabadidő-eltöltés elnevezést adtam. A hatodik típusba a
szórakozáshoz kapcsolódó tevékenységek (mozizás, tévénézés, filmnézés, soppingolás) tartoznak, amit Pikó fogyasztás- és kortársorientált stílusnak nevezett el, a
hetedikbe pedig a digitális eszközökkel megvalósuló szabadidős tevékenységek
kerültek (számítógépezés, internetezés, számítógépes játékok használata).
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komolyzene,
hangverseny
kirándulás
színház
múzeum
sportjátékok
sportrendezvény
kondizás
úszás
találkozás
barátokkal
buli, kocsma
chat,
közösségi
oldal
kártyázás,
társas
keresztrejtvény
könyvolvasás
futás, séta
mozi
tv, film
shopping
számítógép,
internet
számítógépes
játék

digitális
szabadidőeltöltés

szórakozás-,
fogyasztásorientált
szabadidőeltöltés

rekreációs
szabadidőeltöltés

készségfejlesztő
szabadidőeltöltés

társas szabadidőeltöltés

sportos
szabadidőeltöltés

magaskultúrafogyasztás

Szabadidős tevékenységtípusok

,747
,685
,637
,499
-,824
-,787

,383

-,667
-,481
-,784
-,746
-,437

-,411
,809
,775
-,642
-,529

-,356

-,815
-,624
-,521

-,347

,825
,475

,501

1. táblázat: A szabadidős tevékenységtípusok. A magyarázat varianciaértéke:
61,66%, Principal Components módszer, Direct Oblimin rotációval >0,33
faktorsúlyokat tüntettem fel. (Kaiser kritérium).
A kialakult tevékenységcsoportok részben igazolják az első hipotézisemet.
Valóban elkülöníthetők a magaskultúrához, a társas, a fogyasztáshoz és digitális264

eszköz-használathoz kapcsolódó tevékenységek, de láthatjuk, jóval több típust
tudtam elkülöníteni, mint amennyit a vizsgálat előtt feltételeztem.
6.2. A szabadidős tevékenységtípusok eltérései a demográfiai és a szociokulturális tényezők mentén
ANOVA-val hasonlítottam össze az egyes tevékenységtípusokat a nemek, a
társadalmi háttér és a tagozat, évfolyam mentén. Ennek eredményeképpen három
szignifikáns különbség figyelhető meg.
1. Az ifjúságkutatások eredményeinek ellentmondóan a lányok felülreprezentáltak a sportos tevékenységek végzésében.
2. A társas tevékenységek végzése inkább a fiúkra jellemző.
3. Szintén a fiúk körében népszerűbb a könyvolvasás és a futás vagy séta, azaz a
rekreációs tevékenységek. A többi típusban nem található szignifikáns különbség
(2. táblázat).

magasnem
kultúra
nő
,004
férfi
-,01

sportos
,10*
-,39*

Szabadidős tevékenységtípus
készségfogyasztársas
rekreációs
fejlesztő
tásorientált
-,14*
,01
-,17*
,01
,54*
-,04
,68*
-,04

digitális
-,06
,23

2. táblázat: A nemek közötti különbségek a szabadidős
tevékenységtípusokban (*p≤0,05). Forrás: saját kutatás (N=116).
A két évfolyam (9. és 10.) között egy szignifikáns különbség fedezhető fel. A
9. évfolyamos tanulókra inkább jellemzők a társas tevékenységek, mint a 10. évfolyamos társaikra. A többi tevékenységalakzatban nem lelhető fel szignifikáns
különbség (3. táblázat).

évf.
9.
10.

magaskultúra
-,09
,08

sportos
,07
-,09

Szabadidős tevékenységtípus
készségtársas
rekreációs
fejlesztő
,42*
-,11
-,12
-,47*
,10
,15

fogyasztásorientált
,09
-,09

digitális
-,03
,03

3. táblázat: Az évfolyamok közötti különbségek a szabadidős
tevékenységtípusokban (*p≤0,05). Forrás: saját kutatás (N=115).
Az apák iskolai végzettsége mentén a sportos tevékenységek csoportjában található szignifikáns különbség, a többiben nem. Ennek alapján az látható, hogy a
sportolás leginkább az alapfokú végzettséggel rendelkező apák gyermekeire jel265

lemző. Ezt követik a felsőfokú végzettségű apák gyermekei. Legkevésbé azok a
gyerekek végeznek ilyen tevékenységet, akiknek az édesapja szakiskolát, szakmunkásképzőt, szakközépiskolát vagy gimnáziumot végzett. Ezek számomra
meglepő eredmények, hiszen az ifjúságkutatások arra hívják fel a figyelmet,
hogy a magasabb iskolai végzettségűek azok, akik többet sportolnak a kedvező
anyagi helyzetnek köszönhetően (4. táblázat).
Szabadidős tevékenységtípus
apa vég- magaskészségfogyasztássportos társas
rekreációs
zettsége kultúra
fejlesztő
orientált
alapfok
-,62
,57*
-,80
,47
-,30
-,24
középfok -,02
-,17*
,06
-,08
-,01
,059
felsőfok
,22
,29*
,005
,04
,04
-,10

digitális
,34
-,05
,02

4. táblázat: Az apák végzettsége menti különbségek a szabadidős
tevékenységtípusokban (*p≤0,05). Forrás: saját kutatás (N=113).
Az anyák iskolai végzettségének is szerepe van a gyerekeik által végzett szabadidős tevékenységekben. A felsőfokú végzettségű anyák gyerekei gyakrabban
járnak komolyzenei koncertre vagy hangversenyre, azaz végeznek valamilyen
magaskulturális tevékenységet, mint azon társaik, akiknek az édesanyja ennél
alacsonyabb végzettségű. Ezzel ellentétben azokra a gyerekekre jellemző leginkább valamilyen fogyasztásorientált tevékenység, akiknek az édesanyja csak
alapfokú végzettségű. A középfokú végzettséggel rendelkező anyák gyermekeire
alig jellemző valamilyen magaskulturális vagy fogyasztásorientált csoportba sorolt tevékenység (5. táblázat).
Szabadidős tevékenységtípus
anya vég- magaskészségfogyasztássportos társas
rekreációs
zettsége kultúra
fejlesztő
orientált
alapfok
-,03*
,43
-,11
,12
,64
,41*
középfok -,17*
-,12
,01
,01
-,08
-,18*
felsőfok
,32*
,17
-,05
-,06
-,04
,30*

digitális
-,17
-,02
,02

5. táblázat: Az anyák végzettsége menti különbségek a szabadidős
tevékenységtípusokban (*p≤0,05). Forrás: saját kutatás (N=114).
Az eredmények részben alátámasztják második hipotézisem állításait. A magaskultúrához kapcsolódó tevékenységeket valóban azon gyermekek végzik leginkább, akiknek felsőfokú végzettségű az édesanyja. Ez valószínűleg abból fakad, hogy ezeknek az édesanyáknak fontos, hogy a családi szocializáció során
megismertessék gyermekeikkel a kulturális értékeket. A színház pedig remek
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hely erre, a kulturális értékeket fogyaszthatóan próbálja átadni. A magas iskolai
végzettségű anyák jellemzően műveltebbek, és nagyobb a kulturális tőkéjük is. A
színházi előadások megtekintésével nemcsak a kulturális tőke iránti fogékonyságot adják át gyermekeiknek, hanem a gyermek saját kulturális tőkéje is növekszik, műveltebbé válik. Szintén az anyák képzettségében mutatkozik szignifikáns különbség a szórakozás- és fogyasztásorientált kategóriát illetően. A hipotézisem az volt ezzel kapcsolatban, hogy vegyes összetétel jellemző a szórakozásés fogyasztásorientált csoport esetében, ám az eredményben az alapfokú végzettségű anyák gyermekei reprezentáltak felül. A hipotézis harmadik része a rekreációs tevékenységcsoportra vonatkozott, itt viszont nem jelent meg szignifikáns
különbség a szülők iskolai végzettsége mentén. Szintén ellentmond várakozásomnak, hogy az anyagi helyzetnek és a lakóhely településtípusának nincs hatása. Ez utóbbit az magyarázhatja, hogy a vizsgált iskola az ország legnagyobb vidéki nagyvárosában van, ahol nagyon sokféle szórakozási lehetőség és helyszín
megtalálható.
6.3. A szabadidő-eltöltésben megjelenő különbségek a két tagozat között
Meghatározó szerepe van az iskolai tagozatnak a készségfejlesztő tevékenységek végzésében. Ez a tevékenységtípus a tehetséggondozó tagozat tanulóira
jellemző inkább (6. táblázat). Ez is mutatja azt, hogy az iskolai képzésnek befolyásoló szerepe van a szabadidő eltöltésére.

magaskultúra

képzés
általános
tagozat
tehetséggondozó
tagozat

Szabadidős tevékenységtípus
készségfogyasztássportos társas
rekreációs
digitális
fejlesztő
orientált

,09

,13

-,12

-,23*

,05

-,13

-,17

-,09

-,14

,12

,24*

-,05

,14

,17

6. táblázat: A képzések közötti különbségek a szabadidős
tevékenységtípusokban (*p≤0,05). Forrás: saját kutatás (N=116).
Azonban a képzések mentén más különbségek is fellelhetők. Chi-négyzet
próbát végeztem el a kérdőív több kérdésére vonatkozóan. Az első jelentős különbség a szabadidő mennyiségében mutatkozik. Míg az általános tagozatosoknak csak 7,4%-a nyilatkozta, hogy semennyi szabadideje sincs a hétköznapokon,
addig ez az érték a tehetséggondozósoknál 30,2% (7. táblázat). Ez valószínűleg
abból adódik, hogy egy tehetséggondozósnak az iskolában is eleve több órája
van, illetve az egyes tárgyak mélyebb tanulása következtében megnő az otthon
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elvégzendő iskolai feladatok száma és a tanulás mennyisége is. Így harmadik hipotézisem teljes mértékben igazolódott.

nincs szabadidő
1-2 óra
szabadidő
3-4 óra
mennyisége
(N=131)
5-6 óra
6 óránál több
soha
évente néhányszor
színházba járás
havonta 1-2
(N=130)
alkalommal
hetente többször
mozi
szórakozóhely
hétvégi
szabadidő helye rokonok
(N=130)
barátok
természet
teljes szabadnap gépezés
(„igen” válaszok
aránya) (N=131) családdal lenni
szakkörön való
részvétel
igen
(N=127)

általános
tagozat
7,4%
30,9%
44,1%
11,8%
5,9%
38,8%
58,2%

Képzés
tehetséggondozó
tagozat
30,2%
30,2%
33,3%
4,8%
1,6%
61,9%
34,9%

1,5%

3,2%

1,5%
19,4%
20,9%
26,9%
7,5%
16,4%

0%
30,2%
17,5%
17,5%
15,9%
3,2%

17,6%

36,5%

67,6%

49,2%

31,3%

100%

sig.

,008

,036

,016

,032

,000

7. táblázat: Képzésbeli különbségek a Chi-négyzet próba alapján
A hétvégi szabadidejüket más-más helyen töltik el szívesebben a két képzés
tanulói. Az általános tagozatúak szívesebben járnak el moziba, vagy töltik a hétvégét a természetben, mint tehetséggondozós társaik.
A következő különbségek a kérdőív azon blokkjában mutatkoztak meg, ahol
arra kértem a tanulókat, jelöljék meg, mely tevékenységeket végeznék a leginkább, ha egy teljes nap a rendelkezésükre állna. Az általános tagozatosok 67,6%a jelölte meg a „családdal tölteni a napot” válaszlehetőséget, szemben a tehetséggondozósok 49,2%-val. A nap gépezéssel való eltöltése inkább a tehetséggondozósok kívánsága lenne, 36,5%-uk választotta ezt a lehetőséget, míg az általános tagozat tanulói közül csak 17,6%. Ez a különbség valószínűleg azzal magyarázható, hogy mivel a tehetséggondozósoknak eleve kevesebb szabadidejük
van, mint az általános tagozatosoknak, azt a keveset nagy valószínűséggel csa268

ládjuk körében töltik. Ha viszont lenne egy teljes szabad napjuk, inkább mással
foglalkoznának, például a számítógéppel.
Különbség mutatkozott a szakkörökön való részvételben is. A tehetséggondozósok mindegyike jár valamilyen délutáni foglalkozása. Számukra ez kötelező.
Az általános tagozaton nem kötelező, de a válaszadók 31,3%-a önként részt vesz
valamilyen foglalkozáson.
Negyedik, egyben utolsó hipotézisem arra vonatkozott, hogy a tehetséggondozó osztályba járó diákok lesznek azok, akik szívesebben végeznek valamilyen
intellektuális vagy magaskultúrához kapcsolódó tevékenységet. Ez a hipotézis
részben nyert csak igazolást, ugyanis – noha az intellektuális, készségfejlesztő
tevékenységeket szívesebben végzik a tehetséggondozásban részt vevők – a magaskultúra-fogyasztás tekintetében számomra meglepő módon az általános tagozatosok járnak az élen. 38,8%-uk nem jár soha színházba, a tehetséggondozó
tagozaton ez az érték jelentősen magasabb, 61,9% (7. táblázat). Úgy látszik, a
magaskultúra fogyasztása nem a képzés típusától függ. Sokkal meghatározóbb
szerepe van annak, hogy milyen iskolai végzettségű a szülő, elsősorban az anya.
7. Összefoglalás
Dolgozatomban tehetséggondozó és általános tagozaton tanulók szabadidejének mennyiségét és tartalmát hasonlítottam össze.
Az eredmények feldolgozása során a feltételezettnél több, hét szabadidős tevékenységalakzatot sikerült elkülöníteni: a magaskultúra-fogyasztást, a sportos,
a társas, a készségfejlesztő, a rekreációs, a szórakozás-, a fogyasztásorientált és a
digitális szabadidő-eltöltést.
Megvizsgáltam, hogy milyen hatása van a szabadidőre a lakóhelynek, az
anyagi helyzetnek és a szülők iskolai végzettségének. A várttal ellentétben a lakóhelynek és az anyagi helyzetnek nincs befolyásoló szerepe. Ennek okát abban
látom, hogy a felmérés az ország legnagyobb vidéki városában történt, ahol
számtalan lehetőség, intézmény áll a fiatalok rendelkezésére. Az apák iskolai
végzettsége a sportolási tevékenységek szempontjából meghatározó, a sport az
alapfokú iskolai végzettségű apák gyerekeire jellemző leginkább. Az anyák iskolázottsága a magaskultúra fogyasztására és a szórakozás-, fogyasztásorientált tevékenységek végzésére van hatással. Több magaskultúrához kapcsolódó tevékenységet végeznek a felsőfokú végzettségű anyák gyermekei, ami feltételezésem szerint a kulturális tőkével áll összefüggésben. Az iskolázottság növekedésével egyenes arányban nő a kulturális tőke mennyisége, valamint megjelenik a
kulturális értékek átadásának igénye is. A szórakozáshoz, fogyasztáshoz kapcsolódó tevékenységeket ezzel szemben az alacsonyabb iskolai végzettségű anyák
gyermekeinél figyelhetjük meg inkább.
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Megvizsgáltam a két képzés tanulói közötti különbségeket. Bebizonyosodott
feltételezésem, miszerint az általános tagozat tanulóinak több a szabadideje, és
nem várt módon a magaskulturális tevékenységekben is felülreprezentáltak tehetséggondozós társaikkal szemben. Ez azt mutatja, hogy a szülői háttérnek ebből a szempontból meghatározóbb a szerepe, mint a képzési formának.
A képzésbeli különbségek tekintetében azt láthattuk azonban, hogy a képzés
elsősorban a szabadidő mennyiségére van hatással, csak kisebb eltérések mutatkoztak a tevékenységek mentén. Sokkal meghatározóbbnak tűnik a szabadidő eltöltése kapcsán a szülők kulturális tőkéje, amelyet át szeretnének adni gyermekeiknek.
Jelen kutatás nem volt reprezentatív, ugyanis csak egyetlen iskola négy osztályára korlátozódott, mivel ez feltáró jellegű vizsgálat volt. A megjelenő különbségek tükrében azonban érdemes bővíteni a mintát regionális, esetleg országos
szinten; a későbbiekben pedig az eredményeket nemzetközi adatokkal összehasonlítani.
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Papp Dávid

Az e-sport- és a hagyományos sportközvetítéseket követők
összehasonlító vizsgálata sportnézői motivációjuk mentén
1. Bevezetés
A videojáték-ipar napról napra egyre jelentősebb teret hódít. A hétköznapi
életben is kifejezett szerepe van ennek a tevékenységnek, pszichológiai relevanciája régóta nem kérdéses. Azonban a videojáték – amely korábban csupán szabadidős, hobbitevékenység – sporttá volt képes kinőni magát. A professzionális
szinten űzött kompetitív videojátékok versenyét nevezzük elektronikus sportnak
vagy röviden e-sportnak. Sokan a mai napig szkeptikusan állnak ehhez a témához, azonban az adatok és az egyre nagyobb szervezettség magáért beszél. A
külföldi szinten már javában kiteljesedett jelenség hazánkban még viszonylag
gyerekcipőben jár, de kijelenthetjük, hogy határozottan jó úton haladunk. A magyar e-sportolók száma lassan, de biztosan növekedésnek indult, ezt az is bizonyítja, hogy vannak olyan egyetemek, amelyeknek saját e-sportcsapatuk van.
Példaként a Debreceni Egyetemen is megalakult az e-sportszakosztály, melynek
csapata DEAC-Hackers néven ismert. Ezen kívül 2018 tavaszán megrendezésre
került az első, állami támogatású e-sportbajnokság, melyet az Egymillióan a
Magyar E-sportért Egyesület szervez, és a V4 Future Sports Festival nevet kapta.
Az e-sportversenyek többnyire számítógép segítségével folynak, azonban a játékok legtöbbje konzolokon (Playstation, Xbox stb.) is elérhető.
Jelen kutatás az e-sportot, illetve a tradicionális vagy fizikai sportot nézőket
kívánja összehasonlítani motiváció alapján. A vizsgálat során a Motivational
Scale for Sport Consumption (MSSC), illetve saját demográfiai kérdőív került
felhasználásra. A hagyományos sportrajongók szignifikánsan magasabb értékeket értek el a legtöbb skálán. Azonban hasonlóság fedezhető fel a mintázatban a
két sportnéző csoport között.
2. Elméleti háttér
A fizikai sportok legtöbbje mögött komoly tradíciók, mély gyökerek állnak.
Történelmük akár az ókorig visszanyúlhat. A modern sportdefinícióban benne
foglaltatik, hogy olyan tevékenység, amely kompetitív, illetve egyszerre fizikai
és intézményesített. Azonban ennek a sporttípusnak új „kihívója” érkezett a tudomány rohamos fejlődésével, a professzionális szinten űzött videojátékokat magába foglaló e-sportok formájában. A 90-es évek elején indult az e-sport története, azóta meglehetősen nagy sikert tudhat magáénak. Kompetitív videojátékozás272

ként az e-sportok közelebb kerültek a modern sportok definíciójához, illetve a
sport címke kritériumához.
Leginkább megosztó jellemvonás és egyben különbség a két jelenség között a
fizikalitás kritériuma. A sportok nem csupán a fizikai képességekre épülnek, hanem az intellektuális jelenlét is fontos tényező. Vannak sportok, amelyek inkább
fizikailag megterhelőek, míg mások inkább az egyén intellektualitását tesztelik.
Ám egyetlen sport sem kívánja meg olyan szerteágazó koordinációját a szemeknek és az ujjaknak, mint amennyire ezt az e-sportok teszik. Ennek jó példája az
úgynevezett Starcraft stratégiai játék, melyben egy profi játékos számára 400
APM (egy percre eső utasítások száma) átlagosnak minősül. A sportok és az esportok olyan általános jellemzőkben hasonlítanak, mint például a szekularizáció, az egyenlőség, a racionalizáció fontossága, a kvantifikáció vagy számosíthatóság és a rekordokra való törekvés (Kalle–Jesper 2010). Az e-sport fogalma kifejezi, hogy a játékosok, a csapatok számítógépes felületen vesznek részt egy
olyan tevékenységben, amely virtuálisan zajlik. Ennek a kompetitív folyamatnak
a közvetítése leggyakrabban interneten történik, a játékok komplexitása háttértudást és nagymértékű koncentrációt kíván a nézőktől (Hamari–Sjöblom 2017).
Ahogy a tradicionális sportok, úgy az e-sportok is jelentős médiajelenséggé
váltak. A sporteseményeken való részvételen kívül a rajongók követhetik a rendezvényeket televízió és internet segítségével is. Az e-sport folyamatos térhódítása egyre erősebb, már azt fontolgatják, hogy olimpiai sportággá teszik. E két
sporttípus jelenléte a médiában mind a szociális, mind a technológiai tevékenységekre nagy hatással van. Ezen kívül hatással vannak egyéb dolgokra is: például az oktatásra, a reklámozásra, a politikára, a gazdaságra, illetve a kultúra alakulására. Ahogy a tradicionális sportok esetében különböző támogató cégek, úgy
az e-sportok esetében a videojáték- és szoftverfejlesztő vállalatok állnak a sportolók és az események hátterében. Azonban manapság ezek a tényezők nem igazán választhatók külön: az e-sport nem csak videojáték, nem csak sport, illetve
nem csak médiajelenség (Hutchins 2008).
A sport fogalmának pontos definíciója örök dilemma, talán teljesen helytálló
meghatározás nem is adható. Tiedemann szerint a sport definitív jegyei: 1) az
egyének önkéntesen végzik; 2) az emberek között valamilyen kapcsolat alakul ki
(akár pozitív, akár negatív irányban, valamilyen szinten megjelenik); 3) másokkal való összehasonlításra törekvés jellemzi; 4) professzionális és begyakorolt
mozdulatokból, mozgásfolyamatokból áll, melyek akár mérhetőek is; 5) szabályokkal keretezett. Minden mozgástevékenység, mely nem felel meg az előző
kritériumoknak, az ő véleménye szerint nem minősíthető sportnak, hanem csak
az emberek mozgáskultúrájához tartoznak (Tiedemann 2004).
A sportközvetítések mögötti motivációs háttér megfejtése érdekében egy modellt próbáltak megalkotni. Ebben a modellben figyelembe vették a sporteseményen való megjelenés szempontjából pozitívan ható vagy motiváló, illetve ne273

gatív vagy visszatartó tényezőket. Ugyanaz a faktor lehetett akár motiváló, akár
visszatartó is, mivel például a kedvenc csapat aktuális teljesítménye lehet egyszer pozitív, máskor negatív hatású. Minden körülményt számításba véve megalkottak négy belső visszatartó elemet, illetve hét külső visszatartó elemet. Ezt követően letesztelték az így elkészült modellt, és végeredményül azt kapták, hogy a
sporteseményeken való megjelenést 34%-ban magyarázta eme modell, ami viszonylag nagy számnak tekinthető (Kyoum–Trail 2010).
A további gondolkodáshoz az is fontos, hogy megtudjuk, mi ösztönözheti az
embereket arra, hogy másokat nézzenek játszani videojátékokkal, ahelyett, hogy
ők maguk játszanának. Egy vizsgálat erre kívánt választ adni. Kérdőíves módszerrel több mint ezer embertől gyűjtöttek adatot. Az öt faktort, amelyet vizsgáltak, a
használat és élményszerzés elméletéből vették alapul. Ezek a kognitív, az affektív,
a személyes integratív, a szociál-integratív és a feszültségkiengedés nevet kapták.
A kutatás eredménye szerint a legerősebb motiváló faktornak a szociál-integratív
bizonyult. Eszerint az ilyesfajta közvetítéseket követők azt részesítik leginkább
előnyben, ami a twitch.tv-n éppen megtalálható; azt, hogy a chat és egyéb hasonló
funkciók által egy közösség részévé válhatnak; illetve hogy élőben, szinte azonnal
reagálhatnak a történésekre. Ezeken kívül a közvetítő, a streamer a követőinek,
főleg azoknak, akik pénzzel is támogatják őt, ajándékokat adományozhat (videojátékot, kuponokat stb.), vagy megjutalmazhatja őket egyebekkel is, például felajánlhat közös játéklehetőséget (Sjöblom–Hamari 2016).
Egy 2013-as kutatás azt a célt tűzte ki, hogy megtalálja a főbb motivációs
tényezőket, amelyek az e-sportok követése mögött állnak. Ehhez a kutatás tervezője egy kérdőíves vizsgálatot végzett, amelyben a korábban említett MSSC, illetve egy másik, sportot nézők motivációját mérő teszt, az SFMS (Sport Fan
Motivational Scale) itemjeit használta fel. Vagyis meglévő, eredetileg tradicionális sportokra kifejlesztett sportkérdőíveket használt fel az e-sport nézőinek
tesztelésére. A végeredmény szerint a kérdőívet kitöltők véleménye alapján az
MSSC-n belül a legmagasabb motiváló faktor a tudás, a dráma és a képességek,
míg az SFMS keretében az eustressz, a szórakoztatás, illetve az esztétikum.
Azok a nézők, akik játszanak is, szignifikánsan nagyobb motivációs értéket mutattak a legtöbb faktoron belül. Ebből levonható az a következtetés, hogy az esportnézők a szórakozás, illetve a kikapcsolódás mellett azt is keresik az ilyen
eseményekben, hogy tanulhassanak a legjobbaktól, és a megszerzett tudást integrálhassák a saját játékmenetükbe (Shaw 2013).
Egy másik – MSSC-n alapuló – kutatás eredményeként a legjelentősebb esportkövetés mögött álló faktornak a tudásszerzés, a játékosok agresszív megnyilvánulásai, illetve az új sportolók, csapatok megjelenése bizonyultak. A legkisebb hatású faktornak az esztétikát minősítették. Ebből arra következtettek,
hogy a nézők számára döntő szempont, hogy többet tudhassanak meg magáról a
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játékról, így a tradicionális sporttal szemben az esztétikai jellemzők háttérbe szorulnak, az egyszerűség és az érthetőség kerül előtérbe (Hamari–Sjöblom 2017).
Jelen vizsgálat a fentebb ismertetett tudományos alapokon nyugszik. A hagyományos sportot és az e-sportot nézők közös motivációs kutatása eddig viszonylag kevés vizsgálatot tudhat maga mögött. Ezt a témát kívánná erősíteni és
bővíteni a végzett kutatás, így adva további alapot a későbbi vizsgálatoknak.
A vizsgálat során a két sporttípus szerinti csoportot hasonlítottam össze az
MSSC-faktorok alapján. Feltevésem szerint a két tesztelt csoport által a kérdőívekben szolgáltatott adatok között nem lesz szignifikáns eltérés (Hamari–
Sjöblom 2017; Shaw, 2013).
3. A kutatás
3.1. A résztvevők és az eljárás
Az online mintát 17 és 48 év közötti személyek alkották. A vizsgálatban való
részvétel anonim formában, önkéntesen történt, semmilyen jutalmat nem kínáltam fel a kitöltőknek a közreműködésért. A toborzás online felületen, közösségi
oldalon valósult meg.
A két kérdőívet összesen 168 személy töltötte ki, ebből 90-en a tradicionális
sportra, 78-an az e-sportra vonatkozó változatot. Azonban a tradicionális sporttal
kapcsolatban 15 személy azt válaszolta, hogy nem néz sportközvetítéseket, 6
személy a megszabott 50 éves életkorhatáron felül volt, ezen kívül egy személy
feltehetőleg tízszer töltötte ki a kérdőívet, így ezt csak egy példányban hagytam
benne a számításban. Az e-sport kapcsán szintén 15 személy válaszolta azt, hogy
nem néz közvetítéseket. Az itt felsorolt adatok tehát nem kerültek bele az elemzésbe. Így a végső minta a két csoportra bontva: 60 sport- és 63 e-sportkérdőív.
A tradicionális sportra vonatkozó kérdőív kitöltői között 24 férfi és 36 nő volt,
24,85 éves átlagéletkorral (a minimum életkor 18, a maximum pedig 48 év volt).
Az e-sportkérdőív kitöltői között 45 férfi és 18 nő volt, 22 volt az átlagéletkor (a
minimum 17, a maximum 37 év volt).
3.2. Az eszközök és a módszerek
A vizsgálat kétfajta (e-sport és tradicionális sport témájú) kérdőívből állt. A
Google forms applikáció segítségével készült: demográfiai adatokkal kapcsolatos kérdéseket és az MSSC (Motivational Scale for Sport Comsumption) tesztből
magyar nyelvre fordított itemeket tartalmazott.
Az MSSC-tesztet Trail és James 2001-ben alkotta meg. A sport témáján belül
általánosan használható, megbízható eszközt kívántak létrehozni, amely a nézőket helyezi a vizsgálódás középpontjába a motiváció szempontjából. Eredményül
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megbízható, a modellhez jól illeszkedő kérdőívet kaptak. Vizsgálatuk során arra
törekedtek, hogy a lehető legpontosabb és legmegbízhatóbb eszközt alkossák
meg a sportot nézők motivációjának elemzésére (Trail–James 2001).
Az itemek magyar nyelvre fordításában a konzulenseimtől (Csukonyi Csillától és Kurucz Győzőtől), illetve egy szintén pszichológia szakos hallgatótól (Balák Bálinttól) kaptam segítséget. Az angol itemeket lefordítottuk külön-külön,
majd együtt elemezve és értékelve a megoldásokat, itemenként kiválasztottuk a
legmegfelelőbb fordítást. Az itemeket Csukonyi Csilla visszafordította, és véleményezésre elküldte az eredeti kérdőív megalkotója, Trail számára, aki egy
itemet kivéve jónak ítélte a fordítást, így azt az egyet is módosítva teljessé vált a
rendszer. A két kérdőívben az általunk fordított itemek ugyanúgy szerepeltek,
ugyanolyan sorrendben. Így egy kilenc faktorból álló eszköz született, mely faktoronként három itemet tartalmaz. A faktorok:
– a teljesítmény (pl.: „Amikor a csapat jól teljesít, azt saját sikerként is megélem.”);
– a tudás (pl.: „Rendszeresen figyelemmel kísérem bizonyos játékosok statisztikáit.”);
– az esztétika (pl.: „Értékelem a játékban rejlő szépséget.”);
– a dráma (pl.: „Élvezem a szoros meccsek feszültségét.”);
– a menekülés (pl.: „A meccsek kizökkentenek a mindennapok ritmusából.”);
– a család (pl.: „Szeretek a gyerekeimmel meccsekre járni.”).
– a fizikai vonzerő (pl.: „Bizonyos játékosok szexepilje döntő oka annak, hogy
meccseket nézek.”);
– a fizika képességek (pl.: „Élvezem a tökéletesen kivitelezett játékot.”);
– a szociális jellemzők (pl.: „A meccsek jó lehetőséget adnak arra, hogy társaságban legyek.”).
Bár az évek során elkészült az MSSC újabb verziója, úgy döntöttem, hogy az
eredeti verziónál maradok, mivel ennek itemei voltak a legáltalánosíthatóbbak az
e-sport témájára is, illetve ezt a verziót alkalmazták több kutatás során (Hamari–
Sjöblom 2017; Shaw 2013), ezért meghízhatósága kevésbé kérdéses. A válaszadók kilencfokú Likert skálán tudták az állításokat értékelni aszerint, hogy
mennyire találták magukra igaznak őket. Az MSSC magyar adaptációjának
konkrét itemei a következők:
Instrukció: A következő három kérdésben állítások fognak szerepelni. Jelölje
az állítások után szereplő skálákon, mennyire ért egyet az adott állításokkal. A
1-es érték azt jelöli, hogy egyáltalán nem ért egyet. A 9-es érték pedig azt,
hogy teljesen egyetért. (Ha csapatsportok helyett inkább az egyéni sportokat
kedveli jobban, a csapat szót a kedvenc sportolójára értse, ha az e-sportokat
inkább mediátorok (televízió, internet) segítségével követi, akkor a meccsekre
járni kifejezést a meccseket nézni kifejezéssel helyettesítse.)
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1. Amikor a csapatom nyer, úgy érzem, mintha én is nyertem volna.
2. Amikor a csapat jól teljesít, azt saját sikerként is megélem.
3. Büszke vagyok, ha a csapat jól játszik.
4. Rendszeresen figyelemmel kísérem bizonyos játékosok statisztikáit.
5. Általában tisztában vagyok a csapat győzelmi és vereségi adataival.
6. Rendszeresen elolvasom a játékosok egyéni teljesítményét tartalmazó eredménytáblázatokat.
7. Értékelem a játékban rejlő szépséget.
8. Egyfajta természetes szépség van a játékban.
9. Élvezem a szép és lenyűgöző játékot.
10. Élvezem a szoros meccsek feszültségét.
11. Jobban szeretem a szoros meccseket, mint azt, amikor borítékolható az
eredmény.
12. Számomra sokkal élvezetesebb egy meccs, ha a végeredménye csak az
utolsó pillanatokban dől el.
13. Számomra a mérkőzések a szürke hétköznapokból való kilépést jelentik.
14. A meccsek kizökkentenek a mindennapok ritmusából.
15. Várom a szezont, mert a mérkőzések a szokásostól eltérő tevékenységet jelentenek számomra.
16. Szeretek a családommal meccsekre járni.
17. Szeretek a párommal meccsekre járni.
18. Szeretek a gyerekeimmel meccsekre járni.
19. Szeretek olyan játékosokat nézni, akik fizikailag vonzóak.
20. Elsősorban azért nézek meccseket, mert vonzónak találom a játékosokat.
21. Bizonyos játékosok szexepilje döntő oka annak, hogy meccseket nézek.
22. Értékelem a játékosok fizikai készségeit.
23. Élvezem a tökéletesen kivitelezett játékot.
24. Élvezem, ha a csapat ügyesen teljesít.
25. A más rajongókkal való találkozás nagyon fontos része a meccseknek.
26. Szeretek a körülöttem ülő emberekkel beszélni meccs közben.
27. A meccsek jó lehetőséget adnak arra, hogy társaságban legyek.
3.3. Eredmények
A rendelkezésre álló adatok elemzése előtt az MSSC magyar verziójának
megbízhatóságát teszteltem. Ezt ellenőrző faktoranalízis segítségével végeztem.
A faktorsúlyok, illetve az illeszkedési mutatók ( =512,13; df=288; p<0,001;
CFI=0,98; TLI=0,98; RMSEA=0,08) ahhoz szolgáltatnak következtetési alapot,
hogy a kilencfaktoros modell kellően megbízható-e. A megbízhatósági mutatók
0,644 és 0,994 között alakultak, ami alátámasztja a jó megbízhatóságot.
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Az eredményeket mérlegelve arra a következtetésre jutottam, hogy a nyolcadik
faktor, azaz a fizikai képességek faktora gyenge láncszem a modellben, ugyanis a
megbízhatósági mutatók ebben a faktorban voltak a legalacsonyabbak (MSSC22:
0,744; MSSC23: 0,644; MSSC24: 0,877). Ez az eredmény feltehetően annak volt
köszönhető, hogy az e-sportnézők számára a tevékenység fizikalitása olykor kérdéses. De az itemek helytállóak, hiszen az e-sportolók fizikai szempontból is megmérettetnek, amire jó példa a már említett Starcraft stratégiai játékban az, hogy a
profik átlagos teljesítménye 400 APM. Tekintettel erre a problémára az említett
faktor kizárásával is végrehajtottam a faktoranalízist. Így született meg az a nyolcfaktoros modell, melyet a későbbiekben az elemzés folyamán figyelembe vettem.
A nyolcfaktoros modell faktorsúlyai, illetve illeszkedési mutatói ( =332,31;
df=224; p<0,001; CFI=0,99; TLI=0,99; RMSEA=0,06) jobb eredményeket mutattak a kilencfaktoros modellhez képest. A megbízhatósági mutatók ebben az esetben 0,699 és 0,978 között alakultak, tehát a megbízhatóság javult. Az MSSC-kérdőív faktorainak a sportnézői mintára alkalmazott megbízhatósági mutatói a következőképpen alakultak (1. táblázat).
teljesítmény tudás esztétika dráma menekülés család
sport
e-sport
összesített

0,78
0,88
0,86

0,91
0,85
0,89

0,76
0,82
0,81

0,87
0,73
0,83

0,77
0,85
0,84

0,8
0,68
0,8

fizikai
szociális
vonzerő
0,81
0,86
0,81
0,77
0,81
0,83

1. táblázat: Az MSSC-faktorok megbízhatósági (Cronbach-λ) mutatói
sporttípus szerint és összesítve
Ezeket mérlegelve mindkét faktor megfelelő illeszkedést mutat, azonban a
nyolcfaktoros modell jobb illeszkedéssel és megbízhatósággal szolgál, így a későbbiekben a fizikai készségek faktor nélkül haladtam tovább az elemzéssel.
Az adatok elemzését a kérdőív MSSC-faktorainak összehasonlításával folytattam. Az MSSC csoportok szerinti összehasonlításához MANOVA-eljárást alkalmaztam, hogy megtudhassam, van-e szignifikáns különbség a tradicionális
sportot és az e-sportot nézők között a faktorok szempontjából. A MANOVA arra
mutatott rá, hogy szignifikáns különbség van a csoportok tagjai között (Wilksféle λ=0,6; p<0,001). Ezt követően meg akartam tudni, mely faktorokban vannak
jelen a szignifikáns különbségek, ezért a skálák értékeit Mann–Whitney-próbával hasonlítottam össze, ezen kívül egy adatösszegzést is végeztem. A csoportok
skálánként elért eredményeinek egybevetését faktoronként a 1. ábra szemlélteti
(*-gal jelöltem azokat a skálákat, amelyek tekintetében szignifikáns különbséget
találtam az e-sport és a tradicionális sport szurkolói között).
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1. ábra: Az MSSC-faktorok átlagai
Az eredmények a következőképp alakultak. Szignifikáns különbségűek a következő faktorok:
– a teljesítmény (U=1413; p<0,05;
=7,19;
=5,68);
– a tudás (U=1029; p <0,001;
=6,39;
=7,35);
– az esztétika (U=1258; p<0,05;
=4,6;
=3,33);
– a menekülés (U=1003; p<0,001;
=6,68;
=5,85);
– a család (U=913,5; p<0,001;
=5,02;
=7,23);
– a fizikai vonzerő (U=1349; p<0,05;
=5,4;
=6,65);
– végül a szociális faktor (U=1363; p<0,05;
=6,07;
=7,26).
Az egyetlen faktor, melyben az összehasonlítás nem szolgált szignifikáns
különbséggel, a dráma volt (U=2255; p=0,063;
=3,8;
=5,23).
Habár a csoportok faktorok mentén történő összehasonlítása arra utal, hogy a
csoportok között az egyes faktorok tekintetében szignifikáns különbség van, az
1. ábra jól ábrázolja, hogy a motivációs profil közel egyező mintázatú.
Fontos tényező, hogy a nemek eloszlása nem ugyanolyan az egyes csoportokban. Az e-sportra vonatkozó kérdőív kitöltőinek többsége férfi (45 férfi, 18 nő),
míg a tradicionális sport kérdőívének kitöltői túlnyomórészt nők voltak (24 férfi,
36 nő). Így szükséges volt azt is tesztelnem, hogy az egyes kivételes különbséggel jellemezhető faktorok közötti eltérés a sport fajtájának vagy a nemi különbségeknek köszönhető-e. Homogenitásvizsgálat gyanánt -próbát alkalmaztam,
melynek értéke szignifikáns lett (p <0,001). Ezért a nemek és az MSSC-faktorok
szerinti Mann–Whitney-próbát alkalmaztam, adatösszegzést is végeztem.
A nemek és motivációs skálák szerinti összehasonlítás eredménye a következő. A legtöbb faktor nem szolgált szignifikáns különbséggel:
– a teljesítmény (U=1663,5; p=0,31;
=7,59;
=6,21);
– a tudás (U=2187,5; p=0,1;
=7,59;
=6,21);
– az esztétika (U=1987,5; p=0,52;
=4,33;
=4,08);
– a dráma (U=2225; p=0,06;
=3,69;
=5,45);
– a menekülés (U=1577; p=0,15;
=6,93;
=6,67);
– végül a szociális (U=2055,5; p=0,33;
=7,03;
=6,65).
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A család (U=1123,5; p<0,001;
=5,95;
=7,22), valamint a fizikai
vonzerő faktor (U=947,5; p<0,001;
=4,47;
=6,75) azonban szignifikáns eredménnyel szolgált. Ezek szerint ebben a két faktorban volt jelentős hatása a nemnek. Ezért ezeket a faktorokat két szempontos varianciaanalízisnek vetettem alá. A fizikai vonzerő faktorban volt interakció a két változó között (nem:
F=30,38; df1=1; df2=119; p<0,001; csoport: F=30,38; df1=1; df2=119; F=1,77;
p=0,186; nem és csoport: F=4,4; df1=1; df2=119; p<0,05). Azonban a család
faktorban nem volt interakció a változók között (nem: F=18,18; df1=1; df2=119;
p<0,001; csoport: F=20,85; df1=1; df2=119; p<0,001; nem és csoport: F=0,49;
df1=1; df2=119; p=0,484). Eszerint a fizikai vonzerő faktorának értékeire jelentős prediktor tényező a sportrajongó neme.
Az e-sportkérdőív kitöltőinek adatait felhasználva motivációs profilokat kívántam felállítani, ami segítheti a rajongók megkülönböztetését abból a szempontból,
mi motiválja őket az e-sportok nézésében. Ehhez először megvizsgáltam az esportkérdőív kitöltőinek adatait hierarchikus klaszteranalízissel. Így a sztenderdizált motivációs értékek szerinti elkülönülést kívántam megvizsgálni. Ehhez Wardmódszerrel készítettem egy dendrogramot, melyet a 2. ábra szemléltet.

2. ábra: Ward-módszerrel készült dendrogram.
Vágópont: A meglehetősen különbözőnek ítélt öt csoport demonstrációja.
A dendrogramon látható, hogy azoknak a csoportoknak a száma, amelyek jelentősen különbözőnek tűntek, öt. A csoportok tagjait az MSSC által megadott
motiváló faktorok más mértékben motiválják az e-sport nézésére, mint a többi
csoport tagjait. A csoportokban vagy más néven klaszterekben a tagok száma
arányosan eloszlik. Az első csoportba tartozókat rajongóknak neveztem el. A rajongók olyan személyek, akik szinte az összes faktorban (kivétel a fizikai vonzerő faktora) magas pontot értek el, így ők a legmotiváltabbak az e-sport nézésére. A második klaszterbe tartozókat a vonzerő-orientáltak név jellemzi a legjob280

ban. A csoporttagok a többiekhez képest közepes értéket érnek el a motivációs
faktorokban, kivételt képez a fizikai vonzerő faktora, melyben a legmagasabb
pontot ők érték el. Őket leginkább a sportolók külső megjelenése motiválja az esportok követésére. A harmadik csoport tagjai a demotiváltak nevet kapták. Ők
azok a személyek, akik minden faktorban a legalacsonyabb pontokat érték el,
azaz ők a legkevésbé motiváltak e-sport nézésére. A negyedik klasztert alkotók a
teljesítményorientáltak jelzőt kapták. Ezeknek a személyeknek a teljesítmény
kimagaslóan fontos, igaz, elmaradnak a rajongók mögött, de a többiekhez képest
jelentősen fontos számukra a csapat, illetve a kedvenc e-sportolójuk teljesítménye, ezen kívül másodikak (szintén a rajongókat követve) a család faktorának
fontosnak ítélésében. Az utolsó csoport a teljesítmény-függetlenek klasztere. Az
említett csoport tagjai olyan személyek, akik szerint a teljesítmény, valamint a
család faktora kifejezetten figyelmen kívül hagyható. Az összes többi faktorban
azonban jelentősen magas pontot érnek el.
A klaszterek közötti összesített különbséget MANOVA-eljárással teszteltem.
Szignifikáns (λ: 0,42; p<0,001) különbség mutatkozott a csoportok között, amely
azt jelenti, hogy határozottan elkülöníthetők egymástól. A csoportok páronként
történő összehasonlításának eredményét a 2. táblázat szemlélteti (*-gal jelöltem
azokat a Wilks-féle λ értékeket, amelyek tekintetében a p-érték alacsonyabb, mint
a 0,05-ös szignifikanciahatár).
1. Rajongók
2. Vonzerő-orientáltak
3. Demotiváltak
4. Teljesítményorientáltak
5. Teljesítményfüggetlenek

2.
0,16*

3.
0,05*
0,07*

4.
0,09*
0,1*
0,16*

5.
0,15*
0,17*
0,17*
0,1*

2. táblázat: A típusok összehasonlítása. A táblázat értékei Wilks-féle λ-k.
Ahogy az a táblázatban is látszik, a csoportok szignifikánsan különböznek.
Tehát az öt motivációs csoport határozottan elkülönül egymástól, az e-sportot
nézők mindegyikét a csoportok valamelyikébe lehet sorolni, egy adott nézőt az ő
szempontjából legjelentősebbnek ítélt motiváló tényezők alapján.
4. Következtetések, diszkusszió
A hipotézis szerint a tradicionális sport, illetve az e-sport iránt rajongókat
ugyanazok a motivációk ösztönzik a kedvelt sporttípusuk nézésére, követésére.
A végzett vizsgálattal ebben kerestem megerősítést, amelynek keretében egy
külföldi, sportnézők motivációját mérő eljárás – az MSSC (Motivational Scale
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for Sport Consumption) – magyar adaptációját is sikerült elkészíteni, amelyet
mind a tradicionális sport, mind az e-sport nézőire vonatkozóan teszteltem. Az
eljárás magyar változata megbízhatónak bizonyult a kutatás tárgyául szolgáló
magyar mintán mindkét sporttípusban.
Az adatelemzés során arra az eredményre jutottam, hogy a két kérdőív kitöltői
között szignifikáns különbség van a legtöbb faktort és itemet tekintve. Végeredményként azt kaptam, hogy motiváció tekintetében inkább a tradicionális sport
iránt rajongók értek el magasabb értéket az e-sportnézőkkel szemben. Azonban a
mintázat, amelyet az egyes faktorok esetében a két kérdőív kitöltői követtek, közel
azonosnak mondható. Ez arra enged következtetni, hogy a tradicionális sportok
nagyobb, jelentősebb hatással vannak a rajongókra, noha a mintázat a motiváció
szintjén kifejezetten hasonló. Így a vizsgálati hipotézisem nem a konkrét értékek
szintjén, hanem mintázatilag igazolódott. A vizsgálat adatait elemezve, a motivációs jellemzők alapján az e-sportnézőket öt jelentősen különböző csoportba sikerült sorolni.
A vizsgálatot tekintve fontos megjegyeznem, hogy az ismertetett kutatás viszonylag kis mintán készült kérdőíves felmérés volt, így az eredmények általánosíthatósága meglehetősen kérdéses. Fontos a jelen témában folytatandó további vizsgálódás, nagyobb mintán, esetleg más módszerek bevonásával. A kutatásom egyik jelentősebb problémája az, hogy a nemek nem ugyanolyan arányban
szerepeltek, erre a későbbi vizsgálatok folyamán nagyobb figyelmet kell fordítanom. A nemi megoszlásból eredő problémát az elemzés során figyelembe vettem, így külön elemeztem, mely faktorokra vagy itemekre lehet szignifikáns hatással a tesztalanyok nemi hovatartozása. A fizikai vonzerő faktora kapcsán tapasztaltam erős befolyásoló hatását a nemnek, ami nem meglepő eredmény.
A további vizsgálatok során a kutatásom részeként elkészült különböző motivációs profilokat lehetne kiterjedtebb tesztelés alá vetni, azt vizsgálva, hogy
mennyire általánosíthatóak a definiált csoportok az e-sportnézőkre. Illetve azt is
elemezni lehetne, hogy a profilok ugyanúgy jelen vannak-e a tradicionális sport
rajongói között, nem csupán az e-sport rajongóknál. A nemek közötti különbségek kutatása a sporttípusok nézése tekintetében szintén érdekes eredményeket
hozhatna. Az MSSC-kérdőív magyar adaptációjának további vizsgálatokban való felhasználása is hasonlóan fontos lehet, hogy ezáltal még pontosabb képet
kaphassunk az eljárás megbízhatóságának mértékéről.
A tradicionális sport és az e-sport összehasonlítása mind a nézők, mind a
sportolók nézőpontjából jelentős és érdekes téma, figyelembe véve azt, hogy
mennyire népszerűvé kezd válni az e-sport, valamint azt, hogy viszonylag kevés
pszichológiai vizsgálat készült vele kapcsolatban. Fontosnak tartom, hogy a
kutatás hasznos szempontokat nyújthat mind a tradicionális, mind az e-sportrendezvények szervezői számára. A vizsgált adatok alapján arra következtethetünk,
hogy hazánkban is kifejezetten nagy az érdeklődés az e-sport iránt, amely – akár
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a tradicionális sportok mellett – jelentős tényezővé válhat az emberek mindennapi életében és a köztudatban egyaránt. A kutatás további vizsgálatok alapjául
szolgálhat mind a tradicionális sport, mind az e-sport, mind pedig a motiváció
kérdéskörében.
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Papp László

A Carnuntumban állomásozó katonák vallásossága
feliratos emlékeik tükrében1
1. Bevezetés
A 19. század közepe óta lezajlott ásatásoknak köszönhetően számos római
kori feliratot ismerünk Carnuntumból. Tanulmányomban ezeknek az emlékeknek a segítségével kísérlem meg bemutatni a városban megfordult katonák vallását. A Carnuntumban tartózkodó alakulatok tagjai által hátrahagyott emlékek
mellett vizsgálat alá vontam azoknak a katonáknak a városban állított feliratait
is, akik másutt állomásozó csapathoz tartoztak. E néhány emlék figyelembe vételét azért tartottam szükségesnek, mert a legio X gemina és a legio XIIII gemina
katonáitól nemcsak a Carnuntumban töltött időszakukból maradtak fenn – gyakran nehezen datálható – vallásos feliratok.
A vizsgált feliratok száma összesen 222: ebből 171 legiókban, 2 Róma városi
alakulatokban, 5 segédcsapatokban, 38 pontosan nem azonosítható egységekben
szolgáló katonák emlékének tekinthető, további 6 pedig építési felirat.
2. Lojalitás az államhoz
2.1. A capitoliumi trias
A római pantheon élén álló capitoliumi trias tagjai, Iuppiter, Iuno és Minerva
együtt csupán egy hiányosan fennmaradt fogadalmi reliefen szerepelnek, melyet
a legio XIIII gemina egyik custos armoruma készíttetett egy női hozzátartozójával.2 A Iuppiter Optimus Maximus tiszteletére feliratos emléket állító katonák között
a veteranusok és a milesek mellett aránylag sok magasabb rangú, illetve speciális beosztású katonát (beneficiarius legati legionis, custos armorum, tesserarius, beneficiarius praefecti legionis, signifer, centurio, cornicularius legati, beneficiarius legati
provinciae, tubicen)3 találunk. A főistennek ugyanakkor nem csak egyének állítottak emléket, hanem több katona közösen, illetve egész csapat is. Ilyen például az
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a paterával és kancsóval díszített oltár, melyet a legio XIIII gemina egyik
vexillatiója készíttetett.4 Iuno capitoliumi társai nélkül, önállóan csak egyetlen
emléken, egy észak-itáliai származású centurio által emelt oltáron jelenik meg. 5
Ez nem meglepő, hiszen ő elsősorban a nők védőistenének számított. A trias
harmadik tagjának, Minervának a görög Athénével való azonosítása folytán volt
harcias funkciója is, ennek ellenére a carnuntumi katonák feliratain ő is nagyon
ritkán tűnik fel,6 és egyik esetben sem egymagában. Megjegyzendő az is, hogy a
carnuntumi Minerva-emlékeink nem abban a korszakban készültek, amikorra
leginkább várnánk – vagyis a magát az istennő pártfogoltjának tekintő Domitianus uralkodása idején, amikor az arany és ezüst éremvereteket szinte csak az ő
ábrázolásai uralták –, hanem annál jóval később, a 2. század végén, illetve a 3.
században.
2.2. A császárkultusz
A császárok üdvéért állított emlékek többségénél – három kivételével7 – meg
lehet határozni, hogy pontosan melyik uralkodónak, illetve mely uralkodó családtagjainak szólnak. Három Commodus üdvéért készített emléket ismerünk:
egy Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus-szobrot, melynek mára már csak a
bázisa maradt fenn, egy Venus Victrixnek szentelt márványreliefet, és egy Nemesisnek – az istennő parancsára – állított oltárt.8 Mint láthatjuk, egyik sem kötődik a Commodus által imádott Herculeshez. 9 A császárkultusz emlékei közül
egyébként a legtöbb Pannonia superior korábbi helytartójához, Septimius Severushoz kapcsolódik. Az uralkodó egyedül szerepel azon a voluta-kratérral, indákkal és kígyókkal díszített oltáron, melyet a legio XIIII gemina egyik
tesserariusa állított Ceres, Minerva és Genius loci számára.10 Szintén egymaga
tűnik fel egy 1795-ös leírásból ismert Iuppiter-oltáron, melyet egy, a carnuntumi
vicus Gallorumból származó miles készíttetett.11 Septimius Severus minden további hozzá kapcsolható emléken – egy mára elveszett Iuppiter-szobor bázisán,
egy Nemesisnek állított oltáron, egy Iuppiternek készített táblán és egy neki
szentelt oltáron, valamint egy Manaphusnak és Theandriusnak állított oltáron –
fiaival, Caracallával és Getával, illetve egyéb családtagokkal, Iulia Domnával és
Fulvia Plautillával együtt szerepel. 12 Caracallához két, katonák által készíttetett
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feliratos emlék kapcsolódik. Az egyik egy Serapisnak és Isisnek szentelt templom
építését vagy helyreállítását megörökítő szöveg részlete,13 mely az egyik legmonumentálisabb pannoniai kőemléknek, egy három részből álló táblának a középső
blokkján olvasható. Ez a felirat a Serapis-kultusz Severusok, így Caracalla által is
támogatott hivatalos pannoniai kultuszának egyik legfontosabb emléke.14 A másik
Caracallához kötődő feliratos emlék egy Genius-szobor, melyet a három felsőpannoniai legióból (X gemina, XIIII gemina, I adiutrix) a helytartói hivatalba beosztott katonák állítottak 212 decemberében.15 A Severus-dinasztia utolsó két tagjának, Elagabalusnak és Severus Alexandernek az üdvéért egy, illetve két emléket
emeltek a carnuntumi katonák.16 A katonai anarchia időszakából is maradtak fenn
a császári ház tiszteletére készített emlékek, melyek közül kettő Maximinus Thraxhoz kötődik,17 egyen pedig Messius Decius feleségének, Herennia Cupressenia
Etruscillának a nevét olvashatjuk.18 A császárkultusz tetrarchia korabeli emlékei között csupán egyetlen egy olyan maradt fenn, melyet katonák állítottak. Ez a hiányosan fennmaradt Iuppiter Optimus Maximus K-nak dedikált márványtábla, melyet Maximianus üdvéért állított a magistri montis testülete 286. június 11-én.19
2.3. Iuppiter Optimus Maximus K(?)
Iuppiter Optimus Maximus K20 mindössze két emléken szerepel: egy szoborbázis21 és egy Maximianus üdvéért készített márványtábla22 töredékein. Mindkét
feliratot a magistri montis testület tagjai állították, akik között mindkét esetben
volt két-két veteranus. A felvésett „K” betűt valójában ma már csak a bázis
egyik darabján látjuk, a táblára írt szöveg esetében csak valószínűsíthető egykori
megléte. Mindkét feliratot június 11-ére (III Idus Iunias) keltezték. A vizsgálat
tárgyát képező valamennyi feliratos emlék közül csak erről a kettőről tudjuk,
hogy ezen az ünnepnapon állították.
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3. A bennszülöttek istenei
3.1. Silvanus, a Silvanae és a Quadriviae
A Silvanusnak dedikált feliratok csak a 2. század második felétől jelennek
meg nagyobb számban, és többségük a 3. századra keltezhető. Ez talán azzal magyarázható, hogy a legio XIIII geminában ekkorra már nagy számban szolgáltak
pannoniaiak, illetve a szomszédos provinciákból származók, 23 akik immár katonaként állítottak a körükben népszerű Silvanusnak emlékeket. Az erre az időszakra datálható feliratok közül több készíttetőjének származására nem tudunk
következtetni,24 de ezeknek legalább egy része mögött is ilyen bennszülötteket
sejthetünk. A feliratok többségén Silvanus a Domesticus melléknevet viseli, 25 a
Silvestrist csak két esetben. 26 A Silvanus-kultusz a katonák körében sem nyert
hivatalos színezetet – felirataik egyike sem köthető a császárkultuszhoz. A
carnuntumi katonáknál előforduló teoforikus nevek közül egyébként a Silvanus a
leggyakoribb, azonban viselői között nem találunk bennszülötteket, hanem kizárólag csak Nyugatról27 és Keletről28 származókat. Egyik feliratos emlékünkön
sem láthatunk Silvanus-ábrázolást, azt azonban tudjuk, hogy a Silvanaenek és a
Quadriviaenek emelt szentély részleges helyreállításáról szóló felirat29 eredetileg
két képmező között helyezkedett el, melyekből az egyik Mercuriust ábrázolta
hírnökbottal és egy kakassal, a másik pedig Silvanust késsel, gyümölcsökkel és
egy kutyával, azonban ezek a képmezők is elvesztek mára.
3.2. Mercurius
Mercurius30 több emléken is megjelenik. 31 Feliratai – a Silvanuséihoz hasonlóan – a 3. századra jellemzőek. Az Ulpius Vitalis által készíttetett fogadalmi oltár törzsén Mercurius jobb kezében erszényt tartó, szárnyas kalapot viselő ábrázolása látható, jobb lába mellett egy kakassal.32
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4. A sors istennői
4.1. Nemesis
Nemesis, a sorsistennő két emléken szinkretikus istenségként jelenik meg.
Ezek egyike egy szobor, amelyet a katonai amphitheatrum nyugati bejáratánál
található nemeseum apszisában állítottak fel. 33 Az istennőnek ez az ábrázolása a
klasszikus Nemesist (ostor, kard, griff), Dianát (ruházat, hajviselet), Fortunát
(kormánylapát, kormánykerék) és Lunát (holdsarló, csillag) elegyíti. Ahogyan az
a bázis feliratából kiderül, a szobrot a legio XIIII gemina egyik primus pilusa
állította. Egy több személy – köztük egy tubicen – által készíttetett oltáron
szokatlan összevonásban Iuno-Nemesis szerepel. 34 Három olyan, katonák által
állított Nemesis-oltárt ismerünk, amelyek a császárkultuszhoz kapcsolódnak. 35
Ezeknek csak az egyike készült a gladiátorjátékokért rajongó Commodus üdvéért.36 Az istennő kultusza – más városokhoz hasonlóan – Carnuntum börtöneiben
is jelen volt: a legiotábor egyik, valószínűleg fogdaként használt épületéből
Mercuriusnak, illetve Nemesisnek adományozott oltárok kerültek elő.37
4.2. Fortuna és a Parcae
Fortuna, a szerencseistennő Nemesisnél jóval ritkábban tűnik fel: mindössze
egy oltáron Liber, Libera és Mercurius mellett, illetve egy sírsztélén Fatusszal, a
deifikált végzettel együtt.38 Egy centurio a Fortunatianus, az egyik immunis női
hozzátartozója pedig feltehetőleg a Tyche39 teoforikus cognoment viselte. 40 A
legio XV Apollinaris mileseként szolgált, Apriból (Colonia Claudia Aprensis)
származó Caius Iulius Doles sírsztéléjének állítói között egy Fortunata nevű
liberta is szerepel. 41 A legio XIIII gemina egyik claviculariusa a Fortunius teoforikus gentiliciumot viselte.42
Az élet fonalát fonó Parcae (Párkák) csupán egyetlen feliraton tűnnek fel.43
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5. Kötődés a hadsereghez
5.1. A háború és a hadsereg istenei
Mindössze két Marsnak dedikált oltár maradt fenn: az egyiket egy kelta származású, dél-galliai veteranus, a másikat pedig egy feltehetőleg aquileiai evocatus állította.44 Azonban lehetséges, hogy Mars két bizonytalan olvasatú feliraton is szerepel
Victor melléknévvel, illetve Caturixként, a helvétek vele megfeleltetett hadisteneként.45 Ábrázolása két emléken fordul elő. Az egyik egy Elagabalus üdvéért készíttetett Genius szobor bázisán található.46 Az isten itt csupán sisakot, illetve a vállait és
a bal karját fedő köpenyt visel. Bal kezét egy pajzson tartja, jobb kezével pedig egy
lándzsát fog. A másik Mars-ábrázolás egy őt magától értetődően megillető helyen, a
tábori szentély homlokzatán, a tympanon közepén volt látható.47
A győzelemistennő, Victoria ábrázolásai is ezen a két emléken találhatóak. Az
egyetlen Victoriának dedikált oltárt az 1. század közepén a legio XV Apollinaris egyik
katonája állította.48 A század védőszelleme, Genius centuriae tiszteletére több emléket
készítettek,49 az egyiket a manipulus-beli bajtársak üdvéért (pro salute commanipularium).50 Egy feliraton a gyakorlótér védelmezői, a Campestres szerepelnek.51
5.2. Hadijelvények, jelképállatok és hangszerek ábrázolásai
Egyes sírköveken hadijelvényeket52 ábrázoltak: több 1. század végére, 2. század elejére datálható sztélén aquila,53 egy 1. század közepén készítetten pedig
egy signum látható.54
Néhány emléken egy-egy legio jelképállata szerepel. A XIIII gemina zodiákus lényét, a capricornust három esetben ábrázolták: egy Genius centuriaenek
dedikált oltáron, egy sírsztélén, valamint a tábori szentély tympanonján. 55 Egy
feliratos táblán a X gemina jelképe, a bika látható.56
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A legio XV Apollinaris egy Sirmiumból és egy feltehetően Hierapolisból
származó tubicenének sírsztéléjén tubát ábrázoltak. 57 Az utóbbi emléken egy a
hangszerhez tartozó tok vagy szordínó is látható.
6. Keleti istenek
6.1. Mithras
Az első carnuntumi Mithras-közösség létrehozása minden bizonnyal a Keletről 71-ben visszatérő legio XV Apollinaris katonáihoz köthető. A kultusz egyik
közvetítője volt például Caius Sacidius Barbarus, az egység keleti háborúkat
megjárt, valószínűleg Itáliából származó centuriója, akinek a Carnuntumban állított oltárán58 a nyugati provinciákból fennmaradt egyik legrégebbi Mithras-felirat olvasható.59 A vizsgált emlékek közül kettőn találunk a kultuszhoz kapcsolódó ábrázolást. Az egyik egy Mithras sziklából való születését ábrázoló kis márványszobor-töredék,60 a másik pedig egy Savariából származó centurio által készíttetett oltár, amelynek oldalain Mithras kísérői, Cautes és Cautopates látható.61 Egy esetben az „istenné való Átlépésnek” (Transitus dei) állított oltárral találkozunk.62 A Mithras-kultusszal összefüggésbe hozható Mithridates (Mithra
ajándéka) teoforikus név egy feliraton ugyan feltűnik, azonban nem katona vagy
annak hozzátartozója viseli.63 Érdekes, hogy egyik Mithras-emléket állító katona
esetében sem tudunk keleti származásra következtetni, inkább nyugatiakat, itáliaiakat,64 valamint Pannonia, Noricum és Dalmatia térségéből65 származókat találunk közöttük.
6.2. A heliopolisi trias66
Iuppiter Heliopolitanus három,67 Venus Victrix pedig egy68 esetben tűnik fel.
Ez utóbbi egy márványrelief, melyen egy göndör hajjal és falkoronával ábrázolt
57
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Venus-fej látható. Egyik fentebb már említett Mercurius-emlék esetében sem utal
azonban semmilyen jel arra, hogy az isten neve alatt a heliopolisi trias tagját
értették volna.
6.3. Iuppiter Dolichenus
Csupán három Dolichenus tiszteletére készített feliratos emléket ismerünk.
Ezekből kettő a császárkultuszhoz kötődik: Commodus, illetve Maximinus Thrax
üdvéért állították őket.69 Az itáliai Marruviumból származó Atilius Primus által
készíttetett relief70 jól szemlélteti Iuppiter Dolichenusnak azt a harcos jellegét,
amelynek köszönhetően a katonák körében birodalomszerte nagy népszerűségnek
örvendett. Ezen a domborművön az isten bika hátán állva látható. Páncélt és kardot visel, bal kezében villámköteget, jobb kezében pedig – habár ez ma már nem
látható – kétélű bárdot tart.
6.4. Egyiptomi istenek
Az egyiptomi istenek közül csupán Serapis és Isis kultuszára vonatkozóan rendelkezünk – egyetlen – feliratos emlékkel.71 Ez egy építési felirat, amely egy kb.
4,5–6 méter hosszú, három részből álló tábla – egyetlen fennmaradt – középső
blokkján olvasható. A szöveg töredékessége miatt nem derül ki, hogy a felirat egy
Serapisnak és Isisnek szentelt templom építéséről vagy helyreállításáról szól-e. Az
építő vagy helyreállító valószínűleg a legio XIIII gemina és annak parancsnoka,
Publius Cornelius Anullinus volt. Serapis és Isis kultusza Carnuntumban erős hivatalos színezetet kapott: a szentély Caracalla üdvéért való építésére vagy helyreállítására a császár látogatása alkalmából került sor.72
6.5. Dii Patrii
A Canatha városából származó Claudius Victorinus, a cohors quingenaria
Canathenorum et Trachonitarum sagittariorum equese fiával közösen hazai isteneinek (Dii Patrii), Manaphusnak és Theandriusnak73 állított oltárt a 3. század
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elején. 74 A minden bizonnyal galatiai származású Caius Iccius Cassius a legio
XIIII gemina centuriója Iuppiter Tavianusnak75 készíttetett oltárt.76
7. A korai kereszténység
A feliratok némelyikén megfigyelhetünk bizonyos jeleket, melyek a keresztény hitre utalnak, ám ezek nem elegendőek ahhoz, hogy biztosan kijelenthessük
ezeknek az emlékeknek a keresztény voltát. Három ilyen feliratot ismerünk. Az
egyik egy kőrács három töredékén olvasható építési feliratrészlet, mely nagyjából 340 és 360 között keletkezett.77 Ez a hiányosan fennmaradt szöveg egy kultikus épület – esetleg egy keresztény templom – kőrácsának a helyreállításáról
szól.78 A másik ilyen felirat egy 3. századi síremléken olvasható.79 Lehetséges,
hogy az ezen a sztélén szereplő – minden bizonnyal keleti származású – család
keresztény volt. Erre utal a halottak megélt életkorának napra pontos feltüntetése, az elhunyt fiú ártatlanságának (filius innocentissimus) hangsúlyozása, illetve
az, hogy a családtagok a keresztények körében gyakran előforduló neveket viseltek (Simplicius, Uranius, Basilides, Basilla). Ezt a lehetőséget a pogány alvilági
isteneknek (Dii Manes) szóló dedikáció sem zárja ki feltétlenül, ugyanis ismerünk olyan ókeresztény sírfeliratokat, amelyeken a szokásnak megfelelően –
azonban már okafogyottan – még szerepel ez a formula.80 De emellett a szövegben feltűnnek az elvetemült istenek (dii nefandi) és a könnyű földet nektek (vobis
terram levem) kívánság is. A harmadik felirat egy geniusokkal díszített szarkofágon olvasható, melyet Caius Caecilius Saturninus centurio készíttetett a 3. század első felében. 81 A D. M. formula hiánya mellett keresztény hitre utalhat az elhunyt Herennia Rufina virginia megnevezése is, hiszen az ókeresztény sírfeliratokon gyakori elem a keresztény etika által hirdetett erények hangoztatása, például a fiatalon meghalt lányok esetében a virgo jelző feltüntetése. 82 A keresztény
hit lehetősége melletti érv a szarkofágba történő temetkezés83 is, ugyanis a másvilágon föltámadni vágyó elhunytak testét tilos volt elégetni. A pogány és a keresz74
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tény elemeknek az utóbbi két vizsgált emléken megfigyelhető együttes megjelenése a kor vallásos mentalitásával magyarázható. A 3–4. századi római világban
megszokott dolog volt, hogy valaki egyidejűleg többféle kultusz követője is lehet,
a vallási kizárólagosság idegen volt ettől a kortól. Sok időnek kellett eltelnie addig, amíg uralkodóvá nem vált az a meggyőződés, hogy a kereszténység az egyedüli üdvözítő vallás, és hogy minden más hiedelem visszautasítandó tévedés.84
8. Túlvilági hiedelmek
8.1. A síremlékek vallásos formulái
Annak Dis Manibus dedikációval való rögzítése, hogy a sírkő állítása a halottak alvilági szellemeinek szóló áldozat, az 1. század végétől, a 2. század elejétől
jelent meg a sírfeliratokon.85 Már a 2. század első felében általánossá vált ez a gyakorlat, s még az egyik legkésőbbre keltezhető síremlékünkön is feltűnik.86
Legyen számodra könnyű a föld (sit tibi terra levis), illetve ehhez hasonló elhunytaknak szóló jókívánságokat is olvashatunk a sírköveken. A Hispaniából érkezett, többnyire nyugati származású katonákból álló legio X gemina tagjaihoz
kapcsolódó síremlékek majdnem mindegyikén87 szerepelnek ilyen formulák. Az
egység rövid, 62/3–68 közötti carnuntumi állomásozási idején kívül más időszakokból alig ismerünk ilyen kívánságokat tartalmazó sírfeliratokat.88
8.2. A síremlékek ábrázolásai
A sírköveken a legio XV Apollinaris Keletről való visszatérése után nagy számban találkozunk bajelhárító Medusza-főkkel és maszkokkal,89 túlvilágra utaló kratérokkal, növényi indákkal, tengeri lényekkel, valamint taeniával, illetve sassal,90
clipeusszal,91 dextrarum iunctióval92 ellátott koszorúkkal. Ezek a motívumok
gyakran nem egyedül szerepelnek a síremlékeken, hanem különböző variációkban
együtt is. A sokszínű legénységgel rendelkező legio XV Apollinaris itáliai,93 pan-
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noniai,94 nyugati95 és keleti96 származású tagjai esetében egyaránt előfordulnak
ilyen ábrázolásokkal ellátott sztélék. A legio XIIII gemina katonáihoz köthető, 97
és 101 között állított sztélék sajátossága a kratérábrázolás különböző mitikus lényekkel (hippokamposszal,97 griffel,98 madárcsőrű nősténypárduccal és Tritónnal
vagy Szküllával99) párosítva. A síremlékek között találunk asztrális szimbólumokkal100 ellátottakat is: mindkét holdsarlóval101 és csillagokkal díszített sírkövet az 1.
század közepe táján állították a legio XV Apollinaris két veteranusa számára.102
Kocsijelenetet103 láthatunk azon a sírkövön, melyet a legio XIIII gemina
egyik, minden bizonnyal bennszülött származású milese állíttatott szüleinek. 104
Ezen a 2. századi sztélén egy négykerekű, nyitott, kétfogatú szekeret ábrázoltak
egy üres trónszékkel és egy kocsissal. A sírkövön – ahogyan ez Pannoniában
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több esetben is megfigyelhető – a kocsijelenet áldozati jelenettel105 párosul. 106 A
sztélé hiányzó felső része miatt ennek azonban ma már csak egy részét, a tripus
és a szolgáló lábait láthatjuk. A legio XV Apollinaris egyik itáliai származású
milesének sírkövén is találunk kocsiábrázolást.107 Ezen az 1. század közepén állított sztélén egy nyitott, négykerekű ökrösszekér látható egy rajta álló, kezében
ostort tartó kocsissal. A szekértől balra egy férfit, jobbra pedig egy kutyát is ábrázoltak. Valószínű, hogy ez a kép nem a halott túlvilági útjáról szól, hanem
egyszerűen egy mindennapi életből vett jelenetet mutat.108 Halotti áldozati jelenet található egy ismeretlen egységben szolgált eques sztéléjének töredékén is. 109
Ezen a sírkövön az asztal és a szolgálólány mellett egy lovas és egy calo110 is látható. Ehhez hasonló képet találunk (tripus, ló, calo) egy másik eques, az ala III
Thracumban szolgált Ulpius Prosostus síremlékén is.111 A sztélé hiányos felső
105

A nagy tripus vagy áldozati jelenet egy feltűnően nagyméretű tripust ábrázol öblös, üstszerű tállal
vagy áldozati ajándékokkal (kenyérrel, kaláccsal, borral, gyümölccsel, sonkával) megrakott asztallappal. A halotti kultusszal összefüggésben az előbbi az elhunyt mosdatásához használt víz forralására
vagy az áldozatbemutatásokon használt illatos füvek és más füstölőszerek elégetésére szolgálhatott. A
tripus mellett egy camillus és egy camilla látható. Ezt az alapjelenetet sokféle kiegészítő motívum –
leggyakrabban dionysosi szimbólumok (kratérból kinövő növényi indák, szőlőfürtök, girlandok, delfinek), Attis, ló calóval, illetve kocsijelenet – kísérheti. Az ilyen ábrázolások Észak-Pannoniában – a
Carnuntum és Aquincum közötti Duna-szakasztól déli irányban a Balaton-Intercisa vonalig – elsősorban az őslakosságnak az 1. század második fele és a 2–3. század fordulója között állított sírkövein jelennek meg. Az áldozati jelenetet egyesek a Pannoniában igen ritkának számító keleti eredetű, balkáni halotti lakomaábrázolások leegyszerűsített változatának tekintik. E szerint az elképzelés szerint a
pannoniai kőfaragók, mivel nem tudták szépen megformázni az áldozati megvendégelés közben klinén fekvő halott alakját, csak a számukra könnyebb részt, a kliné előtt lévő tripust és a felszolgálókat
faragták ki, a halottnak pedig csupán a portréját ábrázolták. Egy másik elképzelés szerint a túlméretezett tripus nem csupán eszköze a képen látható halotti áldozati cselekménynek, hanem önmagában is
szimbolikus jelentőséggel bíró szakrális tárgy: Dionysos és a dionysosi életet élő ember halálának és
feltámadásának a jelképe. A görög mitológiában ugyanis a titánok egy tripusra helyezett üstben főzték meg az ifjú Dionysos testrészeit, ráadásul a történet egyik változatában ezeket később Apollón
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részén halotti lakomajelenetet, egy klinén fekvő alakot ábrázoltak, mely ma már
alig látható. Mindkét sírkövet az 1. és a 2. század fordulója környékén állították.
Más tárgyak kíséretében asciát112 is látunk a legio XV Apollinaris két milesének sírkövén. Mindkét sztélét az egység Keletről való visszatérését követően állították. Az egyik katona Bononiából,113 a másik az Orontes melletti Antiochiából114
származott. Elképzelhető, hogy az utóbbi sírkövén ábrázolt eszközök inkább a
carnuntumi tábor 73-ban történt építkezéseiben való részvételre utalnak,115 és nem
vallásos szimbólumok. Szerszámábrázolásokat a XV Apollinaris további két, nyugati származású milesének sztéléjén116 is láthatunk. Egyikük éppen Lugdunumból
származott, ahol az ascia-ábrázolás különösen elterjedtnek számít. Ezek a sírkövek szintén a legio keleti tartózkodása utánra, pontosabban az 1. század utolsó évtizedére keltezhetőek. Azonban szerszámábrázolás előfordul már a XV Apollinaris
Keletről való visszatérése előtti időszakból is, a legio X gemina egyik ismeretlen
nevű, ám feltehetőleg nyugati származású milesének sztélétöredékén.117
Két fríg sapkás, fáklyát tartó genius található azon a sírsztélén, amelyet az 1.
század második felében a XV Apollinaris egyik veteranusa állíttatott feleségével
fiuk és maguk részére.118 Genius-ábrázolás ezen kívül még két szarkofágon fordul
elő: az egyiket az ismeretlen egységben szolgált Caius Caecilius Saturninus centurio, a másikat pedig a XIIII gemina egyik bennszülött származású optiója készíttette.119 Mindkét emlék az elsőnél jóval későbbről, a 3. század első feléből való.
Patera-ábrázolás található a XV Apollinaris egy Opitergiumból származó
milesének120 és egy Veronából származó veteranusának121 sztéléjén. A két sírkövet nagyjából ugyanakkor, az ötvenes évek környékén állították. A 2. vagy 3.
112

Az ascia egy kapaszerű eszköz volt, mely a katonák felszereléséhez tartozott. Sírköveken való szerepeltetésének oka vitatott, ugyanis nem maradt fenn olyan forrás, mely erre egyértelműen magyarázatul szolgálna. Az azonban megfigyelhető, hogy az asciához olyan nyugati határprovinciákban (pl.
Germania) társítottak először szimbolikus jelentést, ahol sok ázsiai származású katona állomásozott.
Ez talán azzal magyarázható, hogy az ázsiai újoncok megőrizték földbe temetkezési szokásukat új
környezetükben is, ahol a halottak elhamvasztása volt a megszokott. Ezek a katonák a földbe való eltemetésük mellett csak akkor nyugodhattak békében, ha a saját asciájukat a testükre helyezték sírjuk
lezárása előtt. Az ascia – melyet a sír megásására is felhasználhattak – eszerint tehát egy a halál utáni
nyugalmat biztosító jelkép volt. Más elképzelés szerint azonban az ascia nem a katonák egyik eszközét, hanem a kőfaragók kalapácsát jelenti, mely a sírban nyugvók számára jelenthetett rituális védelmet. A nyugati tartományokban az asciához kapcsolódóan a sírköveken gyakran szerepel a sub ascia
dedicare kifejezés is. Lásd Almar 1990: 124–133.; Kovács–Németh 2011: 64.
113
HD 017 945.
114
HD 023 445.
115
Nagy 1945: 554.
116
UEL 97.; HD 024 652.
117
UEL 162.
118
HD 000 672.
119
UEL 1745.; HD 074 096.
120
UEL 261.
121
HD 024 646.

296

századból is ismerünk egy paterával ellátott sztélét, melyet egy centurio családtagjaival együtt készíttetett elhunyt fiának.122 Patera több oltáron is feltűnik,
néha egy másik áldozati kellékkel, kancsóval kiegészülve. 123
9. Összegzés
A birodalom más területein szolgáló katonákhoz hasonlóan a carnuntumiak is
nagyon gyakran kifejezésre juttatták felirataikon az állam és az uralkodó iránti lojalitásukat. A birodalom és a hadsereg védnöke, Iuppiter Optimus Maximus számított körükben az egyik legnépszerűbb istennek, és számos emléket készíttettek a
császárok, illetve családtagjaik üdvéért. A Iuppiter Optimus Maximusnak állított
feliratok – két 1. századi oltárt124 kivéve – a 2. és a 3. században, pontosabban főleg a 3. század első felében keletkeztek. Egyáltalán nem meglepő, hogy az elsősorban a nőkhöz kötődő Iuno egyedül csak egy feliraton szerepel. Az viszont már annál inkább, hogy harcos, valamint több, hadseregen belül gyakorolt (pl. írnoki, irodai, tábori zenész) mesterséget védelmező szerepköre dacára Minerva is nagyon
ritkán tűnik fel, ellentétben más helyekkel. 125 Ráadásul emlékei nem Domitianus
uralkodási idejére datálhatóak, akinek Minerva a személyes védőistene volt, hanem jóval későbbre. Ugyanilyen különös, hogy a Commodus üdvéért készített feliratok egyike sem kapcsolódik Herculeshez. Úgy tűnik tehát, hogy a császárok
személyes vallási vonzalmai nem befolyásolták a feliratállítást. Az viszont érthető,
hogy a császárkultusz emlékei közül a legtöbb Septimius Severushoz kötődik, hiszen mielőtt uralkodó lett, Pannonia superior helytartója volt, Carnuntumban kiáltották ki császárrá, és a legio XIIII gemina őt szolgálta a polgárháborúban is.
Meglepően ritkán szerepel az emlékeken Mars, a hadisten, annak ellenére,
hogy Carnuntumban az egész római korban nagy létszámú katonaság állomásozott, ráadásul a 2. század elejétől itt tartózkodó legio XIIII gemina egyik mellékneve éppen a Martia volt. 126 A hiány magyarázata talán az lehet, hogy Mars tisztelete a mindennapi hivatalos vallási ceremónia része volt, ábrázolásai megtalálhatóak voltak a tábor forumán, ezért a katonák nem érezték különösebben hiányát a kultuszának. Genius centuriae tiszteletére már jóval több feliratot állítottak. Érthető, hogy az emlékeken a szervezeti egységek közül a centuriához való
kötődés jut kifejezésre leginkább, hiszen a hadseregben a mindennapi ügyek intézése ennek szintjén zajlott, ezért a katonák – a legiójuk mellett – elsősorban a
centuriájukkal azonosították magukat.127 Meglepő, hogy a carnuntumi katonák122

UEL 262.
UEL 8926.; UEL 8923.; UEL 22 633.; HD 022 214.
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UEL 7064.; CIL III 15 189.
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Domaszewski 1895: 29.
126
A legio XV mellékneve, az Apollinaris sem növelte Apollo népszerűségét a katonák körében.
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Goldsworthy 2004: 69.
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tól egyetlen gyógyító istenségnek ajánlott feliratos emlék sem maradt fenn annak
ellenére, hogy a legiotábor kórházában egy Aesculapius-szentély is működött.
A katonák körében másutt általában nagy népszerűségnek örvendő Mithras és
Iuppiter Dolichenus sem tartozott a legkedveltebb istenek közé Carnuntumban,
annak ellenére sem, hogy a városban több kultuszhelyet is építettek a tiszteletükre.
Az övéknél sokkal több katona felirata kötődik Silvanushoz, sőt Nemesishez is. A
Duna-vidéken igen népszerű Liber–Libera páros mindössze két oltáron szerepel,
melyek a legiotábor északi részén feltárt, pinceszerű szentélyből kerültek elő.128
Számos síremléken bajelhárító, illetve túlvilágra utaló ábrázolásokat találunk,
különböző vallásokhoz tartozó elemeket gyakran együtt, különféle variációkban.
Azt nehéz eldöntenünk, hogy vajon ezek a motívumok őrizték-e még eredeti
szimbolikus jelentésüket, ezáltal valóban tükrözik-e a katonák túlvilághitét; vagy
pedig az esetek többségében már csupán díszítésként alkalmazták-e őket, és leginkább a kőfaragók kínálata és a divat határozta-e meg őket. 129, 130
A carnuntumi helyőrség hitvilágáról a vizsgált katonai feliratok alapján kirajzolódó kép – különösen az olyan meglepő jelenségek, mint például Mars, Minerva
vagy Iuppiter Dolichenus emlékeinek ritkasága – a töredékesen ránk maradt feliratok segítségével minden bizonnyal árnyalható. Ezek az emlékek, illetve a városi
civil lakosság vallási feliratai a szerző további kutatásainak tárgyát képezik.
Feliratok
CIL 1862–. Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin.
HD. Epigraphische Datenbank Heidelberg. https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de. (Letöltés: 2019. 07. 08.)
UEL. „Ubi erat lupa” Bilddatenbank. http://www.ubi-erat-lupa.org. (Letöltés:
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Vorbeck, Eduard 1980. Militärinschriften aus Carnuntum. Bécs.
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pilus görög eredetű cognoment viselő actor-rabszolgája (Dionysius), illetve libertusa (Ansius
Archelaus). E két felirat alapján valószínűsíthető, hogy Liber kultuszának ápolása más városok (pl.
Aquincum) katonai táboraihoz hasonlóan a carnuntumi legiotáborban is a primus pilus feladata volt.
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A különböző eredetű (római, kelta, keleti stb.) szepulkhrális szimbólumok látszólag véletlenszerű
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pannoniai bennszülöttek túlvilágképe eleve ilyen eltérő gyökerű elemekből állt, és az őslakosságot ért
különféle kulturális hatások eredményeképpen formálódott ki már a római kort megelőző évszázadokban. Mindez úgy mehetett végbe, hogy az újítások – habár az ábrázolási sémák rendkívül szívósan őrizték eredeti állapotukat – nem idegen elemként, hanem szerves folytatásként rakódtak rá a már
meglévő előzményekre. Lásd Tóth 2009: 23–26.
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Lásd például a legio XIIII gemina katonáinak 97 és 101 között állított, kratérral és mitikus lényekkel díszített sztéléit.
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Sipos Nikoletta

Az „öngyilkos” Budapest
Adalékok az öngyilkosság jelenségének két világháború
közötti diskurzusához
1. Bevezetés
Az öngyilkosság lényegében az emberiség történetével egyidős jelenség, hiszen már az ókori források is beszámoltak azokról a neves vagy mára már elfeledett történelmi személyekről, akik önkezükkel vetettek véget életüknek. Fekete
Sándor, a jelenség egyik elismert magyarországi kutatója a szuicidum vizsgálatának fontosságáról a következőképpen fogalmazott egy 2004-ben megjelent munkájában: az öngyilkosságnak „sokféle, kultúránként s történelmileg változó típusa és jelentése van. Az európai kultúrkörben az öngyilkosság gondolata tudatosan vagy tudattalanul mindenkiben élő archetipikus sajátosságnak tekinthető. A
szuicidum mentalitástörténete, kulturálisan eltérő, történelmileg változó jelentései, illetőleg az egyes jelentések kvázi intézményesülései tükröződnek és nyomon követhetőek az adott kultúra alkotásaiban” (Fekete 2004: 67). Ugyanez a
helyzet a 19–20. századi magyar történelem kapcsán is, elég csak néhány közismert személy, például Széchenyi István, Teleki László, a Horthy-korban kétszer
is miniszterelnök Teleki Pál vagy a költő József Attila esetére gondolnunk.
Ha az öngyilkosság kutatásához kezdünk, az első lépés az öngyilkosság és az
öngyilkossági kísérlet fogalmának meghatározása, amihez kiindulópontot Émile
Durkheim, francia szociológus 19. század végi munkája szolgáltatja. Durkheim
szerint „öngyilkosságnak nevezünk minden olyan halálesetet, amelyet közvetlenül
vagy közvetve magának az áldozatnak valamilyen pozitív vagy negatív tette idézett elő, amennyiben tudta, hogy aktusa szükségképpen erre az eredményre vezet”
(Durkheim 2003: 19). Fontos hangsúlyozni, hogy az öngyilkosságok nem mindig
végződnek halállal, ebben az esetben csak öngyilkossági kísérletről beszélhetünk,
amellyel kapcsolatban Durkheim szintén adott definíciót: „Az öngyilkossági kísérlet az az így definiált aktus, amely megszakadt, mielőtt a halál bekövetkezett
volna” (Durkheim 2003: 19; vö. Comer 2005: 289–294; Buda 2001: 60–72).
Az öngyilkosságra vonatkozóan már Durkheim előtt is léteztek vizsgálatok
(ezekről lásd részletesen Goldney–Schioldann–Dunn 2008: 73–93), ezután pedig
több diszciplína is elkezdte figyelmét az öngyilkosság jelensége felé fordítani (a
pszichológia, a szociológia). A szuicidológia önálló tudományággá nőtte ki magát az évek során, melynek keretében újabb kutatások tovább árnyalták a fogalmat (Silverman 2006: 519–532). Ezeknek a kutatásoknak és megfigyeléseknek
olyan széles könyvtári szakirodalmuk van, hogy jelen tanulmány keretében teljes
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történeti áttekintést a terjedelmi korlátok miatt nem adhatok. Az öngyilkosság
társadalmi jelenségét Magyarországon is számos jelentős kutatás vizsgálta már
az elmúlt évtizedek során: elsősorban Böszörményi Ede, Buda Béla, Fekete Sándor és Zonda Tamás munkásságára utalok (Buda 2001: 109–128), de a magyar
történettudományi szakirodalom az említett kuriózumnak vagy szenzációnak
számító ismert személyek öngyilkosságán kívül (ehhez lásd Ablonczy 2005:
498–508) még viszonylag keveset foglalkozott általában és összefoglalóan a jelenséggel. Kivételt jelentenek például Horváth J. András és különösen Gyáni
Gábor munkái (Gyáni 1995: 28–34; Horváth 2005: 93–118).
Több tényező is indokolta, hogy a jelenséggel kapcsolatos saját vizsgálódásomat elsősorban a két háború közötti Budapestre fókuszáljam. Az egyik a magyar
főváros dinamikus metropolisszá bővülése a 19–20. század fordulóján (az 1890ben még alig félmilliós Budapest lakossága 1930-ra a kétszeresére nőtt (Faragó
1995: 377, 388), a másik pedig a magyarországi öngyilkosságok területi megoszlása. Ha az országot a fővárosra, a törvényhatósági jogú városokra és a vármegyékre osztjuk, és megvizsgáljuk őket az öngyilkosságok és az öngyilkossági
kísérletek megoszlása szerint, akkor feltűnő, hogy az 1929 és 1941 közötti intervallumban a Budapesten elkövetett öngyilkosságok minden évben hozzávetőleg
az öngyilkosságok egyharmadát adták (1. diagram), ami arra utal, hogy a jelenség jelentős részben a nagyvárosra koncentrálódott.

1. diagram: Az öngyilkosságok területi megoszlásának aránya
Magyarországon 1929 és 1941 között
Ennek okát a kortársak közül Szél Tivadar, orvos a következőkben látta: „A város és különösen a nagyváros az öngyilkosság melegágya. Műveltségével és fél301

műveltségével, sokféle élvezeteivel, könnyelmű szokásaival, a szélsőséges nyomor nagyobb arányával és a testi, lelki ellenálló képesség csökkenésével, ez tenyészti az öngyilkosságokat. Nálunk elsősorban Budapest” (Szél 1928: 724; ehhez
lásd még Pálosi 1927: 99; Melly 1928: 17–19). A jelenséggel kapcsolatban Gyáni
Gábor is megállapította, hogy a „nagyvárosban gyakoribb a szabálytalan, a normaszegő, az egyszerűen csak deviánsnak tartott egyéni megnyilvánulás. Az egyes
ember konfliktusainak megoldása során itt sűrűbben fordul az önpusztítás, nevezetesen az öngyilkosság gesztusához. Összehasonlító statisztikai adatok bizonyítják,
hogy az öngyilkosság kifejezetten városi s elsősorban nagyvárosi tünet” (Gyáni
1995: 28). Ez indokolja a címválasztásomat is, ami nem titkolt utalás a Tábori
Kornél és Székely Vladimir által az 1910-es években közreadott szocioriport-sorozatra, illetve Kondor Vilmos napjainkban népszerű regényeire is.
Az öngyilkosság jelensége számos aspektusból vizsgálható, hiszen kultúrtörténetileg, pszichológiailag, szociológiailag rendkívül szerteágazó témakört jelent, aminek több olyan tényezője is van, amely a két világháború közötti Budapest kapcsán sajátosságként említhető. Ilyen például Feinsilber Róbert (Róbert
bácsi) kétes jótékonysági tevékenysége, Zilahy Lajos 1922-ben megjelent regénye, a Halálos tavasz, majd ennek 1939-ben bemutatott filmváltozata, valamint
az 1930-as évek környékén az öngyilkosok himnuszaként elhíresült Szomorú vasárnap című melódia is. Ezek tárgyalását a jelen tanulmány kerete nem teszi lehetővé, az öngyilkosság jelenségére vonatkozó korabeli diskurzusnak pusztán
néhány elemére fókuszál.
Elemzésemhez a mintát egy 2009-ben megjelent tanulmány szolgáltatta, amely
az öngyilkosság és a gazdasági válság összefüggéseit vizsgálta a Weimari Köztársaság Berlinjében (Föllmer 2009: 198–209). A szerző arra vállalkozott, hogy a különböző politikai irányzatok sajtótermékeinek véleményét összegyűjtse az öngyilkosság jelenségével kapcsolatban, és összevesse őket. Az említett tanulmány módszertani szempontjait is felhasználva célom annak bemutatása, hogy a nyilvánosság, illetve a nagyvárosi társadalom különböző rétegei, ezen belül a közvéleményformáló sajtó, illetve egyéb tényezők hogyan vélekedtek a modernizálódó nagyvárosban tapasztalt öngyilkosságokról, amelyek egyébként összeurópai viszonylatban is kiemelt helyre emelték Budapestet.
2. Adalékok az öngyilkosság korabeli diskurzusához
Már a dualizmus korában, főleg az 1880-as évektől kezdve Budapest nagyvárossá bővülésének folyamatával párhuzamosan emelkedett az öngyilkosságok
száma is a magyar fővárosban. A részletes statisztikai adatsorok bemutatását
most mellőzöm, csak arra hívom fel a figyelmet, hogy 1896 és az utolsó békeév,
1913 között több mint kétszeresére emelkedett a halálos kimenetelű öngyilkosságok száma Budapesten, majd a háború ideje alatt csökkenő tendenciát mutatott,
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aztán pedig az 1920-as évek második feléig újra meredeken emelkedett (Melly
1928: 20).
A szakemberek régen rámutattak arra, hogy nem elég a haláloki statisztikákat
vizsgálni a jelenséggel kapcsolatban. A jogász Zehery Lajos a következőre mutatott rá: „Nagyban befolyásolja az öngyilkossági statisztika pontosságát az adatgyűjtés módszere. Ahol ugyanis az öngyilkosság csak mint halálok, a halálesetstatisztika részeként szerepel, ott a statisztikai vizsgálódás köréből teljesen kiesnek a megkísérlett, de halált elő nem idézett öngyilkosságok. Egymagában ez a
körülmény elegendő annak feltételezésére, hogy az öngyilkosság, mint a társadalmi élet tömegjelensége, legalább kétszer akkora számban fordul elő a valóságban, mint a statisztikai kimutatásokban” (Zehery 1926: 6; vö. Karner 1931:
117–118; Melly 1928: 11–12).
Zonda Tamás, öngyilkosság-kutató szerint a szuicidum elterjedését a nyugati
kultúra térhódítása és a dualizmus kori társadalom túlzott megosztottsága eredményezte: a korszak „áldatlan állapotot teremtő helyzete, a társadalom megosztottsága és széthúzása, a konzervativizmus haladásellenessége, a »passzív ellenállás« impotens–kényelmes gyakorlata, és e magatartás eredményességének elmaradásából adódó elkeseredett válaszok” hatottak az öngyilkosság terjedésére
(Zonda 2004: 104–107). Zonda benyomása az volt, hogy a 19. század folyamán
„a magyarság az önpusztító attitűdöt, indítékot a nyugati kultúrkör közvetítésével tanulta, szocializálta” (uo.). Mindez akkor történt, amikor „a magyarság számára meghatározóvá válik az osztrák (német) kultúra. A társadalmi szinten történő mintaadás–átvétel, szocializáció, kulturális transzmisszió típusos esetét látjuk
megvalósulni. Ebben a században kezd az osztrák–magyar kommunikáció igen
szorossá és intenzívvé válni. Aligha kell bizonygatnunk, hogy a gazdaságilag,
kulturálisan lemaradott magyarság számára számos területen mintaadó volt
Ausztria” (uo.) A szerző végül arra a megállapításra jutott, hogy „ha annyi értékrendet, szokást, nyelvi fordulatot, intézményrendszert átvettünk és őrzünk még
ma is, miért ne lenne valószínű, hogy az öngyilkos magatartás tanulása is ezen a
közvetítésen keresztül érvényesült, valósult meg. A fejlett és értékes szellemi
normák mellett a rossz és nem kívánatos is átszivárog egy kultúraközvetítés során” (uo.) Az első világháború előtt Budapest hatalmas fejlődése ellenére is megmaradtak az előző évszázad problémái: „az agrárkérdés, az általános szavazójog
megoldatlan, a nemzetiségi kérdésben még nagyobb türelmetlenség ütötte fel a
fejét időnként soviniszta felhangokkal” (uo.).
Az 1914 utáni visszaesést elsősorban az okozta, hogy – Szél Tivadar, korabeli
orvos–statisztikus szavaival – „a világháború számos elkeseredett, önmagával
meghasonlott ember figyelmét terelte el önönmagáról, az ő kicsiny, de neki fontos bajairól, és megakadályozta az öngyilkosságot. A férfit kivette eddigi köréből, s megszakította annak a gondolkodásnak és érzelmi életnek a folyamatát,
amely otthon esetleg öngyilkosságra vezetett volna. Emellett akkor elkeseredett,
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életunt férfiak nemcsak öngyilkossággal, hanem hadiszolgálatra való önkéntes
jelentkezés útján is kereshették a halált, s ezáltal is csökkentették az öngyilkosságok akkori számát” (Szél 1928: 717–719).
A világháború utáni újabb meredek emelkedést pedig elsősorban az okozta,
ahogy ezt Éliássy Sándor, akkori budapesti rendőrkapitány megfogalmazta, hogy
a „világháborút, valamint a forradalmakat követő lelki, erkölcsi és anyagi összeomlás, a széles néprétegek ínséges helyzete, a váratlan munkátlanság kényszere
ijesztően megnövesztette azoknak a számát, akik életbizalmukat elvesztve, a halálban kerestek menekülést” (Éliássy 1939: 252).
A korabeli statisztikák fényében nem meglepő, hogy az akkori sajtó és a különböző tudományterületek képviselői is megkülönböztetett figyelemmel fordultak a jelenség felé. Az ennek nyomán kialakult társadalmi diskurzusról komplex
képet adni meglehetősen parttalan vállalkozás lenne. Ezért ezt csak néhány kiragadott példával illusztrálom arra keresve a választ, hogy a korban miben látták
az öngyilkosság terjedésének okait, főbb jellemzőit, esetleg különlegességeit.
Érdemes a kormányközeli Budapesti Hírlappal kezdenünk. Ez a lap több
olyan cikket is közölt hasábjain, amely általánosságban szólt a jelenségről, de
egyedi esetekről is beszámolt. A többi sajtótermékkel ellentétben a Budapesti
Hírlap – a kormány álláspontjának megfelelően – arra is felhívta a figyelmet,
hogy a hírlapoknak mérsékelniük kellene az öngyilkosságokról szóló tudósítások
számát és tartalmát: „Ne arról írjon, hogy az öngyilkos forgópisztolyának lecsapódó závárzata az öngyilkos bőréből is kicsípett egy darabot úgy, hogy véres seb
keletkezett, amely bűntény elkövetésére keltett gyanút. Arról kellene inkább
ilyenkor írni, hogy az öngyilkosság bűn és ostobaság” – írta a lapban Királyi
Ágost, budapesti királyi ügyész 1926 júliusában. Rámutatott arra, hogy a sajtónak másfajta szerepet kellene vállalnia az öngyilkosságok közlésével kapcsolatban, mivel véleménye szerint a sajtó nagy hatással van a társadalom gondolkodásának formálódásában. Úgy gondolta, hogy a cikkek hatására az öngyilkosság
megfelelő megoldássá válhat az egyén számára, aki szorult helyzetéből próbál
kilábalni. Tehát nem olyan cikkeket kellene közölni, amelyek az öngyilkosságok
módját orvosi részletességgel, felnagyítva írják le, hanem helyette meg kellene
próbálni arról írni, „hogy semmiféle szerencsétlenség nem indokolja soha az élet
eldobását és a remény feladását” (Budapesti Hírlap, 1926. július 16. 1.).
A Budapesti Hírlap hasábjain gyakran jelentek meg olyan írások is, amelyek
a prevencióra hívták fel az olvasók figyelmét. Erre többnyire olyan eseményekről szóló részletes tudósításokat használtak fel, amelyek keretében szakemberek
adtak elő a témáról. Például 1931 februárjában a mérgezéses esetek megszaporodásával kapcsolatban számoltak be Vámossy Zoltán, egyetemi tanár előadásáról,
aki megoldásokat javasolt: „a mérgekhez bizonyos mennyiségű hánytatószert
kellene keverni, és ezzel elkerülhető volna, hogy méreggel öngyilkosságot kövessenek el. A rendes adagú méreg mellett a hánytatószernek nem mutatkozik
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hatása, de ha valaki összegyűjtené a mérget, és egyszerre venné be, akkor a nagyobb mennyiségű hánytatószer is éreztetné a hatását, és kivetné a szervezetből
a mérget” (Budapesti Hírlap, 1931. február 14. 9.). Másfél héttel később a témában számos publikációt jegyző német Gerhard Füllkrug budapesti előadásáról tudósított a lap (Budapesti Hírlap, 1931. február 24. 9.; Füllkrug kutatásairól lásd
Föllmer 2009: 199–200).
A Quintus álnév alatt író publicista Kenedi Géza több hírlapban is írt az öngyilkosság jelenségének bizonyos vonatkozásairól. 1926 januárjában a 8 Órai
Újság hasábjain számba vette azt a 25 embert, aki újév első napján fordult saját
maga ellen, és arra a megállapításra jutott, hogy ez a magas szám már biztos jele
a morális válságnak, illetve a nagyvárosi együttélés lazulásának: „A népek elaljasodásának végzetes korszakaiban ugyanis nem az együtt élő nép legsilányabb
egyénei pusztítják el magukat, (ami esetleg még tisztulásnak is jó lenne), hanem
azok, akik az erkölcsi mocsokban jobb hajlamaik dacára is kénytelenül meghemperegtek, s azután magukat megutálták (ez legjobban az elbukott leányokra és a
hűtlen feleségekre illik), vagy pedig tisztább becsületfogalmaikhoz ragaszkodva
az önkéntes halált kisebb bűnnek tartották az elbukásnál; avagy megkapták a tedium vitae (életutálat) betegséget a mások, a sokak elaljasodásának szörnyű látványától” (8 Órai Újság, 1926. január 17. 4.). Fejtegetéseinek politikai–ideológiai felhangot is adott azzal, hogy hozzátette ehhez, hogy „az, amit a szocialisták
mondanak, hogy az ilyennek tisztán és egyedül csak gazdasági oka van, silány
politikai mese” (uo.).
A 8 Órai Újság más alkalommal is drámai hangokat ütött meg, és a jelenséggel kapcsolatban használta – a mások által is gyakran emlegetett – „öngyilkosságjárvány” kifejezést. Például 1926 áprilisában, amikor „az öngyilkosságok
száma ijesztően megnövekedett”, és ez „a járvány olyan nagy arányokat öltött,
hogy komoly elgondolkodásra készteti mindazokat, akik emberbaráti érzésből,
vagy hivatali kötelességből kifolyólag figyelik a nép lelki életét” (8 Órai Újság,
1926. április 14. 9.). Ez a cikk is az öngyilkosságok terjedésének mélyebb okaira
világított rá, lelki válságnak nevezte, amelybe nemcsak Magyarország, hanem az
egész világ került a „Nagy Háború” kirobbanása óta. A cikk azt a – talán megmosolyogtató – javaslatot tette, hogy ki kellene adni az öngyilkosok kiskátéját,
amely „az életuntnak azt a bölcs tanácsot adná, hogy mielőtt megteszi jóvátehetetlen lépését, tegyen egy körsétát a város legpoétikusabb részeiben. Ha az életuntak ezt a tanácsot megfogadnák, bizonyos, hogy csak kevesen maradnának,
akik még ezután is ragaszkodnának sötét szándékuk végrehajtásához” (uo.).
A liberális Pesti Napló is abba a kategóriába tartozott, amely az öngyilkosságjárvány kapcsán a visszafogottabb drámai hangvételt alkalmazta, és gyakran
szentelt teret a jelenség részletesebb, több szempontú kifejtésének. Erre példa,
hogy 1931 folyamán gyakran visszatérő elemként jelentek meg a lap hasábjain a
diákok által elkövetett öngyilkosságok elemzései, amelyek ebben az egyébként
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is szörnyű jelenségben a legtragikusabbaknak tekinthetőek. A lap többször felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az időszakban rendkívüli módon megemelkedett azok száma a fiatalkorúak között, akik önkezükkel vetettek véget életüknek.
Az általam vizsgált statisztikák is alátámasztják ezt (2. diagram).

2. diagram: A 19 évnél fiatalabb öngyilkosok és öngyilkossági kísérletet tevők
megoszlása nemek szerint 1929 és 1935 között
A Pesti Napló 1931 júniusában a Markó utcai főreáliskola hatodik osztályos
diákjának öngyilkossága után indított olyan cikksorozatot, amelyben az esemény
kapcsán több szakértőt, tanárt és diákot szólaltattak meg. Ahhoz, hogy az ő véleményüket megértsük, fontos, hogy magát az esetet ismerjük. Az öngyilkos diák
az osztályteremben bizonyítványosztáskor lőtte fejbe magát, mert német nyelvből megbukott, ráadásul engedélye volt a pisztoly használatára, mivel veszélyes
környéken lakott Rákospalotán. Hagyott hátra búcsúlevelet, amelyben egyértelműen leírta öngyilkossága okát, halála előtt meggyónt és megáldozott (Pesti
Napló, 1931. június 19. 7.).
Itt érdemes megjegyezni, hogy a modern pszichológiai szakirodalom szerint
14 rizikófaktor ismétlődése vagy együttes előfordulása jelezheti előre az öngyilkosságot. Noha teljes részletességgel nem ismerjük a Markó utcai diák esetét,
annyi megállapítható, hogy nála a 14 tényezőből legalább 4 biztosan megvolt:
öngyilkosságra való készülés (gyónás, búcsúlevél); alkalmas eszköz birtoklása
(lőfegyver); stressz és stresszes előzmények; anyagi vagy munkahelyi (jelen
esetben iskolai) problémák. Ezek okozhattak további faktorokat, mint például
depresszió, támaszvesztés, reménytelenség, harag vagy esetleg modellkövetés
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(mivel épp ebben az évben nőtt meg jelentősen a diáköngyilkosságok száma)
(Comer 2005: 297–303, 307–310). A Pesti Naplónak ezzel az esettel kapcsolatos
kommentárja először általában véve az iskola és az oktatás felelősségét boncolgatta: „Minden bajnak az a forrása az oktatás ügyeiben, hogy kizárólag a szakemberek készítik a tanterveket, és ők szabják ki a tananyagot, még pedig ki-ki a
maga szakjáét. […] A középiskola beteg marad, s tömérdek bajnak és keserűségnek forrása lesz mindaddig, míg a tantervet revízió alá nem veszik, – de nem
azokkal, akik azt csinálták, hanem azoknak a bevonásával, akiknek a kezébe a
középiskola a végzett diákokat átadja” (Pesti Napló, 1931. június 19. 4.).
Ennek ellensúlyozására a lap a következő napon egy orvosi szakvéleményt
közölt a diáköngyilkosságokkal kapcsolatban. Máday István, idegorvos a következőket írta: „A bukott diákok öngyilkosságait általában egyoldalúan bírálják el,
és főképpen az iskolának írják terhére. Pedig a gyermek életében sohasem lehet
az egyetlen döntő tényező az iskola. Ha így volna, akkor az árvaházakban is előfordulnának öngyilkosságok rossz bizonyítvány miatt; ilyenekről pedig még nem
hallottam. Nem az iskola, hanem a szülői ház az, amely a diák életét végső fokon
döntően befolyásolja, és az iskolai bizonyítványnak a súlyát éppen az adja meg,
hogy az otthon hogyan értékeli” (Pesti Napló, 1931. június 20. 5.).
Ezt követően a tanév vége után is érkeztek a laphoz további észrevételek iskolaorvostól, pszichológustól, ügyvédtől, pedagógustól és tanulóktól. Ezek többsége a családi nevelés erősítését és a hittanórák számának emelését szorgalmazta, de megjelent az iskola és az oktatás még élesebb kritikája, a tanárok hozzáállásának bírálata, illetve a szülők felelősségének feszegetése is.
A szociáldemokrata Népszava elsősorban a fennálló rendszer kritikájára, a nehéz gazdasági helyzet további sarkítására, az alsó társadalmi rétegek egzisztenciális viszonyainak drámai bemutatására használta fel az öngyilkosság jelenségét, és
alig kereste a mélyebb okokat, magyarázatokat. 1926 januárjában például a következőképpen fogalmazott: „Soha annyi munkátlan, éhes, rongyos ember nem ődöngött az országban, mint amióta a keresztény és nemzeti fölbuzdulás lobogója alatt
kormányoznak bennünket. Soha annyi öngyilkosság nem történt, mint manapság,
és soha egyetlen rendszer alatt nem történt meg az, hogy télvíz idején, hóban-fagyban az utcára raknak ki gyermekes családokat” (Népszava, 1926. január 26. 1.).
Más lapok mintájára a baloldal legfőbb sajtóorgánuma is előszeretettel használta
az „öngyilkosságjárvány” kifejezést a jelenség illusztrálására, és gyakran élt a kormánykritikus szarkazmus eszközével, valamint a rendkívül drámai hangvétellel. A
lap 1926 áprilisában az ellentétes politikai oldal sajtóorgánumait is célba vette a
jelenséggel kapcsolatban: „Tudják-e a mai társadalmi rend védelmét szolgáló újságok, hogy ezekkel a kis betűkkel szedett, hasábjaikon mindennap visszatérő öngyilkossági híreikkel milyen borzalmas bűneit tárják föl annak a társadalomnak,
amely a háborús tömegirtást – ha kisebb méretekben is – most itthon a dolgozók
életösztönének elsorvasztásával folytatja?” (Népszava, 1926. április 4. 8.) Végül a
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következő megállapításra jutott: „Természetes, hogy az ilyen öngyilkosságok kísértő réme csak a kizsákmányolás rendszerének legyűrésével űzhető el” (Népszava, 1926. április 4. 8.).
Az általam vizsgált sajtótermékek közül a Friss Újság volt az, amely a bulváros jellegéből adódóan nagyon kevés figyelmet fordított az öngyilkosság jelenségének mélyebb összetevőire. A lap témába vágó cikkeinek kisebb része a száraz tényeket közölte (például a mentők havi beszámolóiban, illetve más statisztikákban szereplő számadatokat, lásd Friss Újság, 1936. szeptember 19. 7.), ám
többségük a szenzációt kereste, és gyakran túlzottan kiszínezve közölt egy-egy
öngyilkossági esetet. Példaként említem „egy ismeretlen elegáns nő” 1931. január elején nyílt színen történt öngyilkosságát, amelyet a lap a következőképpen írt
le: „Véres esemény játszódott le a keddi ünnepnap délutánján a Kossuth Lajos
uccában. A 6-os számú ház előtt a járdán egy elegánsan öltözött fiatal nő hirtelen
előrántott retiküljéből egy élesre fent beretvát és felvágta balkarján az ereket. A
következő pillanatban hatalmas sugárban ömlött a vér a karjából, és a prémbundás, lakkcsizmás nő eszméletlenül vágódott el a sáros járdán. Mire a mentők
megérkeztek, már százakra menő közönség vette körül a vértócsában fekvő nőt”
(Friss Újság, 1931. január 8. 2.).
Az öngyilkosság tehát láthatóan jelentős mértékben foglalkoztatta a sajtót, sőt
általában kifejezetten drámai hangnemben írtak a témáról, ezért nem meglepő,
hogy a kor tudományos és irodalmi elitje is reflektált rá. Ennek szemléletes példája a Kulcsár István, idegorvos és Székely Béla, újságíró–pszichológus által
szerkesztett, 1935-ben megjelent Az öngyilkos című kötet. A kiadvány jelentőségét az adja, hogy a 15 megszólaltatott szerző között a különböző tudományterületek szakemberei mellett hat író is helyet kapott (Füst Milán, Szabó Lőrinc,
Földi Mihály, Kodolányi János, Kosztolányi Dezső és – érdekes módon – József
Attila). Az utóbbiak írásaira most – a terjedelmi korlátok miatt – nem térhetek ki,
csak a tudósok tanulmányaira támaszkodom.
A kötet első írásának szerzője a közismert orvos, elme- és ideggyógyász, Nyírő
Gyula volt, aki az Öngyilkosság és psychopathia című munkájában arra kereste a
választ, hogy az ember önmaga ellen fordulása vajon elmebetegség következménye-e. Fejtegetésében abból indult ki, hogy az öngyilkosság olyan súlyos lelki változások eredménye, amelyek felülírják az életösztönt, és „nagyobbrészt az örökölt
alkati sajátságoktól függnek” (Nyírő 1935: 3–9). Arra jutott, hogy az „öngyilkossági kísérletek legnagyobb százalékát hysteriás jelenségként könyvelhettük el”
(uo.), ami fegyver a „primitív, többnyire értelmileg silány hysteriás nők és nem
olyan ritkán erkölcsileg fogyatékos férfiak kezében is” (uo.). Úgy vélte továbbá,
hogy az öngyilkosságok bizonyos része olyan „rövidzárlati cselekvés”, amiben „a
lelki alkat fejletlensége mellett óriási szerepe van a gazdasági, szociális viszonyoknak is” (uo.), de nagy jelentőséget tulajdonított az alkohol terjedésének és az általa
kiváltott hatásoknak is. Ezek mellett rávilágított bizonyos patológiás összefüggé308

sekre, így arra, hogy a járványos agyvelőgyulladásban és az agyi erek betegségeiben szenvedő betegek között feltűnően sok az öngyilkosság.
Megjegyzendő az előbbiekkel kapcsolatban, hogy az alkohol és az öngyilkosságok terjedése közötti összefüggésre más források is felhívták a figyelmet. Egy
szintén 1935-ben megjelent statisztikai közlemény a következőket írta: „A szeszesitalok mértéktelen élvezete jelentékeny befolyást gyakorol az öngyilkosok számának alakulására is. Az idevonatkozó szakirodalomban egyes szerzők szerint az
öngyilkosságot elkövető egyéneknek 5–12%-a alkoholista, mások ez arányszámot
20–30-ra értékelik” (Buziássy 1935: 53–54).
A kötet második szerzője Várkonyi Hildebrand, a szegedi tudományegyetem
Pedagógiai–Lélektani Intézetének vezetője az öngyilkosság problémáját a katolicizmus szempontjából elemezte. Morálfilozófiai fejtegetésében arra jutott, hogy
„az embernek Isten adta az életet, tehát csak ő veheti el. […] Az ember csak akkor
bírna az élet szempontjából önrendelkezési joggal (tehát az öngyilkosság jogával),
ha ő volna saját életének abszolút ura; abszolút úr azonban csak oly hatalom lehet,
melynél magasabbat a kérdéses szempontból már nem találunk, ámde ily magasabb hatalom egyenesen adva van Istenben, aki az élet alkotója és fenntartója”
(Várkonyi 1935: 9–24). Hozzátette ehhez, hogy „még kivételes esetekben – mikor
pl. valaki teljesen alkalmatlanná válik a társadalom számára, s az erkölcsi törvényeket nagyon nehezen tudná megtartani – sem veheti el önmagától az ember az
életet” (uo.). Sőt ítéletet is mondott az öngyilkosok felett, mert nézete szerint vétkeznek a társadalom ellen, rossz példát mutatnak, és mert „az öngyilkosság gyávaság és becstelenség is” (uo.). A tett okai „az életuntság, lelkiismeret-furdalás, bűnök, gonosz szenvedélyek, pénzveszteségek, nyomor stb. a hősiességet s bátorságot kizárják” (uo.). Visszaköszön a korabeli általános katolikus felfogás is, aminek
a legjobb összefoglalását a Bangha Béla, jezsuita páter által szerkesztett Katolikus
Lexikon adja. Eszerint az öngyilkosság „súlyos bűn az Isten V. parancsa ellen. Az
öngyilkos vét az Isten joga ellen, aki az életnek és halálnak egyedüli ura” (Katolikus Lexikon 1932/II: 462–463). A korabeli katolikus felfogás szerint az öngyilkossággal szemben a legerősebb ellenálló erő a katolicizmus, amely a korszakban
„állandóan csökken, amióta a sajtó, a mozi és a közszellem állandó hitközönyösítő
hatása a katolikus nép körében is mind nagyobb erővel jelentkezik” (uo.).
A kötet különböző nézőpontok ütköztetésének is teret adott. Az orvostudományi–genetikai, illetve a vallásfilozófiai megközelítésekkel szemben a további tanulmányok a különálló elemekből összeálló, komplex cselekedetként értelmezett
öngyilkosság mélyebb belső és külső összetevőire koncentráltak. Például
Gartner Pál, ideggyógyász, aki a biatorbágyi merénylő, Matuska Szilveszter perében volt elmeszakértő, arra világított rá, hogy az öngyilkosságok indítóokai,
„láncszemecskéi” olyan „kora gyermekkortól elindult, különböző időkben létrejött és rosszul elintézett konfliktusok, melyek nagy része a feledés homályába
veszett, emlékezeti elnyomás: elfojtás alá kerültek” (Gartner 1935: 39–45).
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Hozzá hasonlóan a gyermekkorba visszanyúló gyökereket vizsgálta Székely
Béla is, aki szerint „minden öngyilkosságot tulajdonképpen már a gyermekkorban kell megakadályozni, ami azt jelenti, hogy az öngyilkossági profilaxis pszichológiai értelemben vett – nevelési probléma” (Székely 1935: 49–57). Továbbá
kiemelte egyrészt a „tanulásban elszenvedett kudarcot”, másrészt a „túlzott érzékenységgel felfogott korholás, igazságtalanság” kapcsán kialakult sérelmeket
(uo.). Arra a megállapításra jutott, hogy „az iskola jó rendszere, a tanító, a tanár
nevelői készsége számos iskolai öngyilkosságot akadályozhatna meg, ami azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy ezt a magakadályozott öngyilkosságot az
élet a maga ridegségével később ki nem váltja” (uo.).
Szimonidesz Lajos lelkész–művelődéstörténész arra mutatott rá, hogy ha az
élet „egyensúlya megbomlik, ha betegség, bajok, nyomorúság, más emberek gonoszsága, az életkörülmények elviselhetetlensége tűrhetetlenné fokozódik, mindnyájan tudjuk, hogy nem az élet a legfőbb érték” (Szimonidesz 1935: 45–49).
Tehát „a szabad halál eseteinek nem kis részében nem a tett elkövetője az egyetlen bűnös. Ha összeroppan, ha menekül, ha szembefordul az élettel, ha kijátssza
üldözőit, sokszor csak áldozat ő, s azok a bűnösök, akik halálba hajszolták, azokat a körülményeket terheli minden felelősség, amelyek a halál zsákuccájába
[sic!] szorították” (uo.).
A korabeli tudományos diskurzusban nemcsak az okok feltárása, a jelenség
részletes, számszerű bemutatása jelent meg, hanem a megoldási javaslatok is,
amelyek az öngyilkosság terjedésének megakadályozására irányultak. Példaként
említem az orvosi szakirodalomból Herczeg Árpádnak, a budapesti egyetem tanárának nézetét, aki 1927-ben csalódottan állapította meg, hogy „nagyon elszomorító, hogy hazánkban minden 59. ember, fővárosunkban pedig minden 31. ember
kétségbeesésében önként válik meg az élettől. Minden pompa, fény és tűzijáték
dacára sincsen meg az igazi konszolidáció az országban” (Herczeg 1927: 1031–
1033). Úgy vélte, ahhoz, „hogy javulás álljon be, mindenekelőtt a társadalom
mentalitását kell megváltoztatni: a tisztán materialisztikus életcél helyébe ideálok
iránti lelkesedést kell az emberekbe nevelni, már gyermekkoruktól fogva; aki önzetlenül, altruisztikusan is tud gondolkozni, az nem esik olyan könnyen kétségbe”
(uo.). Ám azt is belátta, hogy „természetesen a mentalitás megváltoztatása nem
elég gyors segély a szédületesen terjedő öngyilkosság ellen” (uo.), arra volna
szükség, hogy a befolyásos emberek mindenekelőtt az egzisztenciális helyzeten
segítsenek. Arra a megállapításra jutott, hogy „ha mindenkinek biztosítva lenne a
mindennapi kenyere és megélhetése munkaképtelenség és rokkantság esetére, ha
mindenkinek kijutna az életnek szebbik részéből, a kultúrából, ami vonzóvá teszi
az egyébként állati életet, akkor az öngyilkossági okokból alig maradna más fenn,
mint az elmezavar, amely gyakran szintén csak »pillanatnyi«” (uo.).
A kiragadott példák alapján is elmondható, hogy a két világháború közötti
időszakban intenzív diskurzus folyt az öngyilkosság jelenségével kapcsolatban.
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Ennek leggyakoribb és legélénkebb színtere a sajtó volt, amelynek résztvevői
jellemüknek és politikai beállítottságuknak megfelelően – olykor részrehajló interpretációval – írtak a témáról, és mindezt aránytalanul nagy mennyiségben és
bizonyos esetekben kifejezetten szenzációhajhász narratívában tették. A korábbiakban idézett források rámutattak azokra a minősítésekre, amelyek révén érthetővé válhattak az öngyilkossággal, annak okaival kapcsolatos korabeli értelmezési módok. Ehhez a modern szociológiai irodalomra támaszkodva hozzátehetjük azt, hogy bár valóban túlzóan sok a cikkek száma, mégsem a mennyiség számít. Ellenkezőleg: az öngyilkosságról szóló kommunikáció fontos része a megelőzésnek, ezért fontos, hogy milyen hangnemben és tartalommal jelentek meg a
vonatkozó írások. Ahogy az öngyilkosság jelenségét behatóan kutató Buda Béla
megfogalmazta: „mai ismereteink szerint célszerű a tömegkommunikáció valamiféle öncenzúrája, az öngyilkossági mintát erősítik az öngyilkossági esetek
szenzációs tálalásával. Ugyanakkor az öngyilkosságról beszélni kell, a rá vonatkozó ismereteknek el kellene terjedni a köztudatban, különösen az öngyilkossági
lelkiállapot felismerését és a lelki segítség módjait illetően” (Buda 2001: 135).
3. Összegzés
Összegzésképpen elmondható, hogy az öngyilkosságok számbeli gyarapodása
összefüggésben állt Budapest nagyvárossá válásával, ami a 19. század végi modernizáció eredménye volt, tehát a jelenség tulajdonképpen a modernizáció egyfajta válságtünetének is tekinthető. A „Nagy Háború” után a modernizációs válság
még inkább elmélyült. Az évekig elhúzódó katonai konfliktus és a történelmi Magyarország szétesése olyan társadalmilag is képlékeny helyzetet, a kollektív traumák pedig olyan morális mélypontot teremtettek (megfelelve a durkheimi értelemben vett „anómia” állapotának), amely nagyon termékeny táptalaj volt az öngyilkosság terjedéséhez (vö. Durkheim 2003: 274–275; Erős 2015: 135–164).
A kortársak számára is feltűnt a modernizáció válsága. Nánássy László Dezső,
a budapesti rendőrség Életuntakat Védő Irodájának munkatársa úgy látta, hogy „a
modern kultúra – amely csak egyoldalúan fejlődött technikai kultúra – nem tudja
lecsillapítani, betölteni lelki béke után vágyódó lelkünket. A modern kultúrember
nem tudja megérteni az élet célját s értelmét, következőleg nem tud megküzdeni a
lét nehézségeivel. […] A tapasztalat azt mutatja, hogy az élet a megpróbáltatások
sorozata. A modern technikai kultúra nem tudja az egyént megvédeni a különféle
megpróbáltatásoktól, nem tudja felvértezni a testi s lelki szenvedések ellen. A modern ember lelkülete nincs berendezve az élet megpróbáltatásainak férfias elviselésére, s ezért igen hamar elveszti lelke egyensúlyát, s nem tudja a félrebillent lelki
egyensúlyt helyreállítani, s így az elkeseredés úrrá lesz rajta, mindent sötét színben
lát, s egy napon a legkisebb s egyébként jelentéktelen ok hatására az öngyilkosságban keres nézete szerint végső megoldást” (Nánássy 1929: 450–451).
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Megállapítható, hogy a korszak folyamán a tartós egzisztenciális válság és a
nagyvárosi élet kockázatai miatt az öngyilkosság, amely alapvetően az egyén
döntése, olyan jelenséggé vált, amely immár közügynek volt tekinthető. Erre utal
az is, hogy mennyire a közbeszéd részévé vált. Ugyanakkor az öngyilkosság
attól is függ, hogy az egyén mennyire van kölcsönhatásban az őt körülvevő környezettel: minél nagyobb az egyén társadalmi beágyazottsága, tehát minél több
helyhez (pl. család, vallás, munkahely stb.) kötődik, annál kevésbé hajlamos
megfosztani magát életétől. Ha másfelől közelítjük meg, akkor elmondható az is,
hogy annál alacsonyabb az öngyilkossági ráta, minél befogadóbb a társadalmi
környezet (Durkheim 2003: 305). Az adatok és a korabeli diskurzus azt mutatják, hogy ebben a vonatkozásban a két háború közötti Budapest nehezen befogadó társadalmi környezetnek tűnik.
Az ismertetett gondolatmenet alapján az öngyilkosság rendkívül összetett,
több szempontból vizsgálható jelenség, amely jelentősen összefügg a nagyvárosi
élettel. Ezt Gyáni Gábor a következőképpen fogalmazta meg: „Bizonnyal ezért
(is) gyakoribb nagyvárosban az öngyilkosság, mert a tömegtársadalom körülményei közepette az ember hamarabb magára marad a személyes problémáival. Az
efféle gesztusok, értelemszerűen, annál célravezetőbbek, minél feltűnőbbek;
ezért a színpadias külsőségek, a cirkuszi jelleg, egyáltalán, az extrém körülmények között kivitelezett előadói szerep mind-mind fontos, s nélkülözhetetlen a
hétköznapi szürkeségből, a reménytelen magányból mindenáron kitörni igyekvő
nagyvárosi ember viselkedési repertoárjában. Minél szabályozottabb, minél fegyelmezettebb s személytelenebb az élet egyéni rendje, tehát minél jobban áthatja a nagyvárosi nyilvánosságot a funkcionalitás, vele a viselkedés polgári kódja,
annál kézenfekvőbb, hogy a vele szembeforduló magatartás valamiféle exhibicionista gesztus formáját öltse” (Gyáni 1995: 30).
A tanulmányban bemutatott adatok és elemzések reményeim szerint hozzájárulhatnak a 19. század végi, 20. század eleji Budapest társadalomtörténetének további, árnyaltabb vizsgálatához.
Források
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49., 1930: 44–46., 1931: 55–57., 1932: 60–62., 1933: 66–68., 1934: 61–63.,
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Szávó Andrea

The L2 Acquisition of Telicity Marking in English
by Native Speakers of Hungarian:
A Cross-Sectional Study of L1 Transfer
1. Introduction
The goal of this paper is to explore language transfer in the principles-andparameters framework. More specifically it is the L2 acquisition of telicity, an
aspectual property of verbal predicates, that is examined in a cross-sectional
study. Researchers who have investigated the effects of the parametric variation
on second language acquisition have come to opposing conclusions.
Schwartz and Sprouse (1994, 1996, 1998) claim that in the initial stages of
language acquisition the grammatical characteristics of the L1 carry over to the
L2. Language learners gradually reset the parameter values of their L1 to those
of the L2 with the help of L2 input. In their own words, „all the principles and
parameter values as instantiated in the L1 grammar immediately carry over as
the initial state of a new grammatical system on first exposure to input from the
target language” (Schwartz–Sprouse 1996: 41). This assumption is referred to as
the full-transfer/full-access hypothesis.
Epstein et al. (1996, 1998), on the other hand, suggest in the no-transfer/fullaccess hypothesis that parameter values set to the learner’s L1 do not influence
second language acquisition in any way. This is due to language learners having
direct access to all possible values of a parameter and they simply set new ones
besides those of their L1, which in turn also means that speakers of any L1 are
expected to exhibit very similar acquisition processes of a second language they
are learning. Consequently, L1 transfer is not considered a part of second
language acquisition.
In this study, I aim to investigate L1 transfer in the case of Hungarian native
speakers who are learning English as a second language, and I provide evidence
for the full-transfer/full-access hypothesis.
The structure of the paper is as follows: in Section 2, I review some basic
notions of lexical and grammatical aspect. Then in Section 3 I sum up previous
research carried out by Slabakova (1997, 2000), supporting the full-transfer/fullaccess hypothesis. The review devotes attention to the telicity marking strategies
of English, Spanish and Bulgarian, as well as the method and the findings of the
studies. The telicity marking strategies of Hungarian are elaborated on in Section
4, including some brief comments on grammatical aspect, and concluded by the
hypotheses formulated with the English and Hungarian facts in mind. Section 5
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describes the participants and the methodology of the present research, followed
by Section 6 that discusses the results. Section 7 offers some further topics for
discussion, and finally, Section 8 summarizes the consequences of the results.
2. Lexical aspect vs. grammatical aspect
Since at least Vendler (1957, 1967), linguists have distinguished between four
verb classes based on the temporal properties of verbal predicates. Some of these
properties are, for example, [+/– durative], [+/– dynamic], [+/–stative], [+/– telic],
a combination of which is true of each of the four classes: states, activities,
accomplishments and achievements. States (e.g. know, love, etc.) are described as
steady conditions that last for a period of time without any internal change.
Activities (e.g. run, sing songs, etc.) are homogeneous events that go on for a
period of time without a necessary culmination point. An accomplishment (e.g. eat
a sandwich, run 2 kilometers, etc.) is an event description that also goes on for a
period of time, but it is different from an activity in that an accomplishment has a
well-defined endpoint after which the event cannot continue. Achievements (e.g.
die, arrive) are similar to accomplishments in the sense that they both have
endpoints. Achievements, however, reach their endpoint instantaneously as
opposed to accomplishments.
Following Vendler (1957, 1967), Comrie (1976), Kiefer (1994) and Krifka
(1998), we can say that lexical aspect describes the internal temporal property of
events and the types of events describe aspectual possibilities. According to
Smith (1997), aspect comes about through the interaction of situation type and
viewpoint. Later in Borik (2002) and Borik–Reinhart (2004), situation types are
referred to as semantic aspect and viewpoint as morpho-syntactic tense and
viewpoint aspect. What telicity exactly refers to as a notion is often described in
other words as inherent boundedness or delimitation of an event (Verkuyl 1972;
Smith 1997; Tenny 1994). Situation, lexical or inner aspect also often co-occur
in discussions about telicity. Situation types describe inherent internal temporal
properties of predicates, while viewpoint/grammatical/outer aspect determines
whether an event in question is presented externally as a whole or only partially.
The viewpoint is perfective if the event is described as a complete whole, and it
is imperfective when only part of an eventuality is named.
3. Slabakova (1997, 2000)
Slabakova (2000) carried out an experiment examining the intuitions of
Bulgarian and Spanish native speakers about the telicity marking strategies of
English. In the principles-and-parameters framework, each parameter has more
than one possible setting, providing a basis for the study of language transfer.
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More precisely, languages can be categorized into two opposing groups based on
their parameter settings, which is what researchers can take advantage of.
Bulgarian and English are significantly different when it comes to marking
telicity, whereas Spanish and English have similar strategies. Consequently,
these three languages are ideal choices for a study aiming to find evidence for
one of the two transfer hypotheses mentioned above. If the no-transfer/fullaccess hypothesis is in fact correct, research will show that neither Bulgarian,
nor Spanish L1 speakers have difficulties acquiring telicity marking in English.
If, however, we assume that transfer does play a role in the language acquisition
process, L1 speakers of Bulgarian will not be as successful as L1 speakers of
Spanish when being tested on their knowledge about telicity marking in English.
3.1. Telicity marking in English and Spanish
Verkuyl (1972, 1993) and Tenny (1994) argue that in English it is solely the
cardinality of the object that influences whether a sentence is interpreted as telic
or atelic. An object of specified cardinality gives rise to a telic reading (1a) while
an unspecific object leads to an atelic one (1b). Whether a sentence is compatible
with the in X time or the for X time temporal phrase is a diagnostic used to test
for telicity: atelic event descriptions can only be modified by the for X time
phrase and telic ones with the in X time phrase (Vendler 1957, 1967; Dowty
1979).
(1)

a) Paul dusted a shelf in/*for two minutes.
b) Paul dusted shelves for/*in two minutes.

(telic)
(atelic)

In Spanish, whether a sentence can receive a telic interpretation or not also
depends on the cardinality of the object (see Nishida 1994, Bonneau et al. 1994,
1995). Here, I also use the temporal adverbial test to demonstrate that Spanish
and English have the same telicity marking strategy.
(2)

a) Juan comi-ó diez manzanas en diez minutos.
(telic)
John eat-3sS/PRET ten apples in ten minutes.
‘John ate 10 apples in 10 minutes.’
b) Juan comi-ó manzanas por diez minutos.
(atelic)
John eat-3sS/PRET apples for ten minutes.
‘John ate apples for ten minutes.’
(Slabakova 2000: 726 (11))

As is clear from (1) and (2), the verb form does not affect the calculation of
telicity in English and Spanish. In both cases, the verb remains unchanged
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(dusted, comió) and it is only the form of the object that changes. In (1a) the
indefinite article a and in (2a), the numeral diez specify the objects, leading to
telic interpretations. In (1b) and (2b) we see bare plural forms, which qualify as
unspecified objects, and the sentences are interpreted as atelic. In section 3.3, I
elaborate on the relation between verbs and object NPs as represented in the
syntax of English and Spanish but before that, let us review some generalizations
about telicity marking in Bulgarian.
3.2. Telicity marking in Bulgarian
In Bulgarian the telic or atelic interpretation of a given sentence depends on
whether it contains a perfective preverb (PV), for example na-, on the verb or
not (Slabakova 2000). Firstly, when a perfective verb is combined with a DP of
specified cardinality, the reading that arises is telic. Consider (3).
(3)

a) Toj na-pis-a tri pisma.
He PV-write-3sS/AORIST three letters.
‘He wrote three letters.’
b) Xudoznikət na-risuva edna kartina.
Artist-DET PV-paint3sS/AORIST a picture.
‘The artist painted a picture.’

(telic)

(telic)

(Slabakova 2000: 747 (13))
English and Spanish only require the presence of a specified object DP while
in Bulgarian, this combination is merely an option. It is true that both (3a) and
(3b) are telic sentences, but their interpretation depends more on the perfectivity
of the verb rather than the specified nature of the object.
To provide further evidence for the claim mentioned above, let us consider an
instance when it is a bare plural or a mass NP that is combined with a perfective
verb. The event description is still telic due to the fact that perfective preverbs exert
their effect over unspecified objects and impart the meaning of a specified number to
them. To illustrate this, the quantifier some is added to the English equivalents in (4).
(4)

a) Toj na-pis-a pisma.
(telic)
He PV-write-3sS/AORIST letters.
‘He wrote some letters.’
b) Xudoznikət na-risuva kartini.
(telic)
artist-DET PV-paint3sS/AORIST pictures.
‘The artist painted some pictures.’
(Slabakova 2000: 747–748 (14))
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Applying the temporal adverbial test to Bulgarian data as well, we can once
again see that Bulgarian is in fact different from English. In English it is the
nominal argument that affects inner aspect while in Bulgarian it is different verb
forms that can lead to either a telic or an atelic reading. Both (5a) and (5b)
contain a mass noun and yet, in (5b) the reading we get is telic since there is a
preverb (z-) on the verb.
(5)

a) Tja gotvi jadene 3 časa/*za 3 časa.
(atelic)
She cook-3sS/AORIST food for 3 hours/*in 3 hours.
‘She cooked food for 3 hours.’
b) Tja z-gotvi jadene za 3 časa/*3 časa.
(telic)
She PV-cook-3sS/AORIST food in 3 hours/*for 3 hours.
‘She cooked some food in three hours.’
(Slabakova 2000: 748 (16))

3.3 The syntax of telicity in English, Spanish and Bulgarian
To demonstrate the difference between the English/Spanish-type and
Bulgarian-type languages in how they mark telicity, Slabakova (2000) uses
Larson’s (1988) VP-shell approach. Later in Section 4 when elaborating on the
Hungarian facts, the same method of syntactic representation is applied.
(6)

a) English/Spanish

(Slabakova 2000: 750 (18a))

VP
tsubj

V’

V
CAUSE

AspP
DPobj

Asp’

Asp
[+telic]

VP
tobj

V’
V
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b) Bulgarian

(Slabakova 2000: 750 (18b))

VP
tsubj

V’

V
CAUSE

PerfP

Perf
Preverb = [+telic]

AspP
DPobj

Asp’
Asp

VP
tobj

V’
V

First, let us consider the English tree in (6a). The AspP functional projection
is sandwiched between two VPs, and these two VPs serve to capture the
semantic fact that events can have multiple subevents: a causative subevent
(upper VP) and a resultant subevent (lower VP) (Dowty 1979). This
decomposition also assumes a null CAUSE morpheme in the head of the upper
VP. The object moves from the lower VP to the specifier of AspP to check
accusative case and the verb moves to the head of AspP. In this position in [Spec,
AspP], the DP measures out the event expressed by the verb and aspect is
calculated depending on the features of the verb and the type of the object
(specified or unspecified). The same analysis applies to VP aspect in Spanish.
Bulgarian (6b) is different from English in that the lexical morpheme (a
preverb) responsible for telicity is overt, found in the head of PerfP. This way,
there is one more functional projection in Slavic languages as compared to
English and Spanish. When the preverb is present in the Perf°, it has scope over
the object DP in its c-command domain and thus constrains the semantics of this
DP such that it be specific. An important consequence of this configuration is
that the verbal predicate is interpreted telically.
3.4. The experiment
3.4.1. Method
Slabakova (2000) refers to a study reported in Slabakova (1997) in which she
works only with Bulgarian native speakers at different levels of proficiency
320

learning English as a second language. Various tasks are applied, each of them
mutually corroborating the results of one another. The aspect task was based on
the combinatory felicity of complex sentences, one of which established a context
and the other one contained a telic or an atelic VP. The sentences had to be given
points on a scale from –3 to +3, –3 standing for completely unnatural and +3
standing for perfectly natural. In the second task, participants were asked to
translate the VPs of the same sentences to check whether they understood their
meaning. The results of those whose translations were incorrect were excluded
from the analysis. The third task was a psycholinguistic sentence matching task, an
on-line measure of grammaticality. Participants had to judge rapidly whether two
sentences that appeared on a computer screen were identical or not.
Ungrammaticality significantly increased judgment time: grammatical sentences
were given a response much faster and ungrammatical ones required longer
decision times. The same 80 sentences were then given back to the participants
and they had to judge their grammaticality once again off-line. In the final type of
tasks, participants were given short stories, establishing clearly telic or atelic
contexts. Two sentences were given after each story and participants had to mark
which one they believed was the best description of the story.
Slabakova (2000) worked with two tasks. After an independent measure of
proficiency, a cloze test (see details in Section 5.2.1), participants were asked to
assess the grammaticality of complex sentences on a scale from –3 to +3. The
first clause established a habitual context in each case and the second clause was
either telic or atelic. Given the habitual first clause, it was expected that the
sentences with atelic second clauses would be accepted as grammatical.
3.4.2. Findings
From among the three learner groups that participated in the experiment of
Slabakova (1997), the performance of the high intermediate and the advanced
group was similar to the performance of the native English-speaking control
group, while the low-intermediate group demonstrated a native speaker-like
competence only in the case of the atelic condition and was much less accurate
in the case of the telic condition. The dissociation this one group exhibited is
accounted for with the following explanation: neither telic nor atelic forms have
overt verbal markers in English but in Bulgarian such a marker is needed on the
verb to indicate that an event description is telic. Accordingly, all English verbal
predicates were interpreted as atelic by the least advanced learners since they did
not recognize the difference between English and Bulgarian telicity marking
strategies. Thus, empirical support was found for the full-transfer/full-access
hypothesis.
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Slabakova (2000), repeats the experiment but with Spanish and Bulgarian
native speakers at a lower level of proficiency in English. In the case of L1
speakers of Spanish, the transfer was positive so the telicity marking strategies
of Spanish helped learners acquire the English strategy. Bulgarian learners,
however, were only accurate on the atelic condition, similarly as in the 1997
research. Once again, the results served as evidence for the claim that in the
initial stages of language acquisition, L2 learners of any language carry over the
parametric settings of their L1 to the L2 (Schwartz–Sprouse 1994, 1996, 1998).
4. Telicity marking in Hungarian
To begin the discussion about how telicity is calculated in Hungarian, let us
first comment on the distinction between creation/consumption verbs and
change-of-state verbs. In Hungarian there is a difference between how these two
types of verbal predicates can be telicized: change-of-state verbs have to have a
verbal particle in preverbal position to receive a telic reading, while
creation/consumption events can be measured out by an object of specific
cardinality in the absence of a verbal particle. In what follows, the description of
Hungarian inner aspect will only focus on change-of-state verbs. It is this class
of verbs that was involved in the experiment because the way sentences with
change-of-state predicates become telic differs from the English strategy and is
similar to Bulgarian (Szabolcsi 1986; É. Kiss 2008; Kardos 2016).
(7)

a) Pál két perc alatt/*két perc-ig le-törölt egy polc-ot. (telic)
Paul-NOM two minute under/*two minute-for PRT-dusted a shelf-ACC.
‘Paul dusted a shelf in two minutes.’
b) Pál két percig/*két perc alatt törölt egy polc-ot.
(atelic)
Paul-NOM two minute-for/*two minute under dusted a shelf-ACC.
‘Paul spent two minutes dusting a shelf.’

(8)

Péter öt perc-ig/öt perc alatt evett egy almá-t.
(telic/atelic)
Péter-NOM five minute-for/five minute under ate an apple-ACC.
‘Peter ate an apple in five minutes.’ / ‘Peter spent five minutes eating an apple.’

In (7), we can see the effect the verbal particle has on the event description.
Once we insert le-, the reading of the sentence changes from atelic (7a) to telic
(7b). In (8), the creation/consumption verb evett ‘ate’ does not necessarily
require a verbal particle for it to be interpreted telically. It is, however, also an
option to interpret it atelically, that is why both temporal adverbials can be
compatible with the sentence on the appropriate reading.
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Another constraint on the calculation of telicity is that unlike in Bulgarian,
Hungarian verbal particles cannot appear with bare plurals (9). The verbal
particle constrains the theme such that it must be specific and combining a
particle verb with a bare plural results in an ungrammatical sentence (É. Kiss
2008; Kardos 2016).
(9)

*Pál le-törölt polcokat.
Paul PRT-dusted shelves.
‘Paul dusted shelves.’

4.1. Grammatical aspect in Hungarian
Csirmaz (2008) argues that Hungarian is best described if we adopt a twocomponent theory of aspect and treat lexical aspect and grammatical aspect
differently, even if these two types of aspect are of course interrelated in some
ways. Whether a sentence is perfective or imperfective depends on the position
of the particle. If it is in preverbal position the reading is perfective, but if it is in
postverbal position the reading is imperfective. (10) illustrates this difference.
(10)

a) János fel-ment a lépcsőn.
John up-went the stair-on.
‘John went up the stairs.’
b) János ment fel a lépcsőn, amikor…
John went up the stair-on when…
‘John was going up the stairs when…”

(perfective, telic)

(imperfective, telic)

(Csirmaz 2008: 113 (15b))
To make sure that the test only measures knowledge about telicity marking in
English, I keep grammatical aspect constant (perfective, past simple tense) and
only switch between the two strategies (specific object, unspecific object) that
distinguish telic readings from atelic ones.
4.2. The syntax of telicity in Hungarian
In analyses of aspect in Hungarian, verbal particles were considered to be
perfectivizing elements just like in Slavic languages (Kiefer 1994, 2006) and for a
long time, situation aspect did not receive much attention, only viewpoint aspect.
É. Kiss (1995) and Alberti (2004) provided formal analyses of aspect and
represented it in the syntax but it was still only grammatical aspect they were
concerned with. É. Kiss (2002) also addresses verbal particles („verbal prefixes”)
and contrasts her analysis with traditional Hungarian grammar but the particles are
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still analyzed as perfectivizing elements. Csirmaz (2008) and É. Kiss (2008) put
forth a more refined, two-component theory of aspect, acknowledging that the role
of the verbal particle in Hungarian is not only to perfectivize predicates but also to
telicize them. They still only analyzed grammatical aspect as a part of Hungarian
syntax and considered telicity a matter of semantics.
The newest proposal by Kardos–Farkas (2018) brings attention to the
importance of „attributing aspectual interpretations associated with the different
telicity-marking elements to the syntactic configuration characterizing these
elements” (Kardos–Farkas 2018: 1) instead of characterizing telicity in semantic
terms. It does not only examine verbal particles on their own but considers cooccurrence with other aspectual markers.
According to this latest analysis, in Hungarian, we can assume two AspPs: an
Asp1P and an Asp2PMAX E. Asp1P is responsible for weak telicity effects induced
by, for example, creation/consumption predicates. Particles are base-generated in
a postverbal position and, to ensure strong telicity effects, they move to [Spec,
Asp2PMAX E], where they exert their event-maximalizing function. As mentioned
above, verbal particles cannot co-occur with unspecified objects such as bare
plurals or mass nouns. From the point of view of syntax, the explanation for that
is that the theme in the c-command domain of particles sitting in [Spec,
Asp2PMAX E] must be specific (11).
(11) The syntax of verbal particles in Hungarian (Kardos–Farkas 2018: 12 (41))
Asp2PMAX E
VPrt

Asp2’MAX E
Asp2MAX E

vP
DP

v’
V

Asp1P
VPrt

Asp1’
Asp1

VP
DP

V’
V
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VPrt

One of the consequences of this analysis is that it accounts for the cooccurrence of verbal particles and creation/consumption predicates (12). The
postverbal creation/consumption predicate stays in its base-generated position in
the VP; its movement to ensure telicity would be blocked by the verbal particle.
(12) Péter öt perc alatt/*öt perc-ig meg-evett egy almá-t.
(telic)
Péter five minute under/*five minute-for PRT-ate an apple-ACC.
‘Peter ate an apple in five minutes.’
As we have seen above in (8), it is possible to interpret a sentence with a
creation/consumption predicate with a specific object and without a verbal
particle both telically and atelically. It is, however, also an option to combine a
creation/consumption verb with a verbal particle, but in that case, the only
interpretation that is available is the telic one.
4.3. Hypotheses
If the full-transfer/full-access hypothesis turns out to be true with Hungarian
and English under investigation, I expect the following: Hungarian students of a
lower proficiency of English will not be able to differentiate between the telicity
marking strategy of Hungarian in the case of change-of-state verbs and that of
English and perform poorly in an interpretational task. The performance of
students of a higher proficiency is presumed to be comparable to that of native
speakers of English.
5. The experiment
5.1. Participants
To see whether my predictions are borne out, I conducted an experiment with
62 high school students and 9 native speakers of English (4 speakers of
American English, 5 speakers of Australian English). One group of students
completed the test from each grade, from 9 to 12, in order for me to examine
whether intuitions about telicity marking improve during the four years of high
school, as students become more proficient speakers of English. From the
original 62, one student had to be excluded since the aspectual entailment task
had not been completed, leaving 61 test participants.
Slabakova (2000) remarks that there might be non-trivial differences between
the telicity marking strategies of different varieties of English. Not wanting to
leave this issue unaddressed, I also asked speakers of two different dialects as
mentioned above, but no significant variation was found.
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5.2. Tasks
5.2.1. Independent measure of proficiency
I chose the cloze procedure as my method of assessment of proficiency since
it has proven to be just as efficient in determining language knowledge as
standardized language tests. It takes less time to complete and does not stretch
the attention span of students unnecessarily right before the aspect task which, to
reflect accurate intuitions, had to be completed with maximum precision.
Following Chen (1996) and Slabakova (1997, 2000) the text was taken from
American Kernel Lessons: Advanced Student Book (O'Neill et al. 1981) (see
Appendix 1).
Apart from the very first sentence, every seventh word was left out, giving 40
gaps altogether. The exact-word scoring method was chosen over the contextual
appropriateness scoring, meaning that a score was given when a blank was filled
with exactly the same word as can be found in the original version. This
technique also eliminates the risk of grouping the students incorrectly and makes
scoring easier. With the contextual appropriateness method every word that fills
a gap meaningfully and fits in the context would have to be accepted, making the
scoring process more complicated. Contextual appropriateness would also have
to be judged by one or more native speakers of English to make sure the results
are correct. (Hinofotis 1980; Hanania 1986; Jonz 1990; Oller 1994).
5.2.2. Aspectual entailment task
The aspectual entailment task was made up of 10 test sentences (5 in atelic
and 5 in telic condition) and 16 filler sentences. The test sentences were complex
sentences of two clauses: the first one described an event and the second stated
that it was not finished. In the case of the sentences with an atelic clause, it is a
plausible interpretation that the event is in fact not finished, whereas if the first
clause is telic, the whole sentence is expected to sound nonsensical. To make
sure all students understand the sentences, a picture dictionary with a picture
depicting each event expressed by the VPs was also included in the test before
the aspect task (see Appendix 2).
Building complex sentences of the kind mentioned above is a diagnostic used
to test whether an event description entails a natural endpoint, so this task was
considered an apt device for examining subconscious intuitions about telicity
marking in a language that uses different strategies than the first language of the
students. With this in mind, a scale from –3 to +3 (Slabakova 1997, 2000) was
provided with each sentence for the participants to mark how natural-sounding
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they considered the event descriptions (see Appendix 3). Two pairs of the test
sentences can be seen in (13) and (14):
(13) a) Paul dusted a shelf in his living room, but there’s still some dust on the shelf.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
b) Paul dusted shelves in his living room, but there’s still some dust on them.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
(14) a) Amy cleaned a room in her apartment, but the floor is still muddy.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
b) Amy cleaned rooms in her apartment, but the floors are still muddy.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
5.2.3. Piloting and control group tests
The aspectual entailment task was originally designed as a naturality
judgment task as a pilot version filled out by 3 native speakers of British
English. They simply had to mark whether they considered the sentences natural
or unnatural. Very often language knowledge is not simply „true or false” like
that test suggested and it did lead to distorted results. Many of the sentences that
otherwise should sound unnatural were marked natural.
Originally the control group test had three more sentence pairs than the test
that was handed out to the students. The reason why those sentences were
deleted was because there was an imbalance between the number of times their
telic and atelic sentences were judged according to expectations.
The sentences that were excluded are the following:
(15) a) Jack painted a fence outside his house, but he is not done yet.
b) Jack painted fences outside his house, but he is not done yet.
(16) a) Lisa wiped a countertop in her kitchen, but there still are some breadcrumbs
on it.
b) Lisa wiped countertops in her kitchen, but there still are some breadcrumbs
on them.
(17) a) Riley colored a coloring book, but there still are some black and white
pages.
b) Riley colored coloring books, but there still are some black and white
pages.
The telic sentences were judged correctly (from –3 to 0) only by 1 or 2 native
speakers from the 9 while their atelic counterparts were judged correctly (from 0
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to +3) by more than half or almost all of the speakers. The remaining five
sentences demonstrated a more balanced result, judged according to expectations
by almost all of the speakers. Since the judgments of the native English speakers
of the sentence pairs in (15), (16) and (17) were not in line with the expected
results, I decided to exclude them from the tests of the students. In Section 7, I
provide a more elaborate explanation for why these sentences were not judged as
it was predicted.
6. Results
6.1. Cloze test
Since the experiment was intended to be cross-sectional, I had to be sure
about the presumption that the students from the four different grades of high
school do in fact speak English at different levels of proficiency. Following the
technique of Slabakova (1997, 2000), I considered the score range of the control
group to be the score range of the higher proficiency group as well. The English
native speakers scored between 28 and 13 on the cloze test, so students scoring
above 13 qualified as higher proficiency learners. Interestingly, one student
scored 29 points, one higher than the best-performing native speaker. Students
scoring 12 or below were classified as lower proficiency learners with 5 as the
lowest score reached by students. Considering that from 61, 41 students scored
above 13 and 20 students scored below 12, I did not consider it beneficial to
divide the less advanced learners into further groups. The more advanced group
had more than twice as many members and creating smaller groups from those
20 students potentially could have compromised the representativeness of the
results.
Participant Group
Control Group
Higher Proficiency Group
Lower Proficiency Group

Mean
19.2
17.8
9.6

Score Range
28–13
29–13
12–5

Table 1: Mean and score range of participant groups in the cloze test
6.2. Aspectual entailment task
Table 2 illustrates the mean and the deviation of the participant groups in the
aspectual entailment task. As we can see from the mean scores, most of the
sentences were judged to be around 0 on the scale that was provided.
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Mean
Deviation

Atelic sentences
Higher
Lower
Control
Prof.
Prof.
Group
Group
Group
0.1
0.48
–0.02
2.03
1.79
1.79

Telic sentences
Higher
Lower
Control
Prof.
Prof.
Group
Group
Group
0.03
0.51
–0.33
2.05
1.85
1.77

Table 2: Mean and deviation of participant groups in the aspect task
The performance of the participant groups on both sentence types were
compared in two-sample t-tests, giving altogether 6 tests. No statistically significant
difference was found in the case of any two groups in their performance on the atelic
sentences. Table 3 lists the results of the t-tests on the sentence type.
Participant Group Pairs
Lower – Control
Lower – Higher
Higher – Control

t
1.5632
–1.653
0.41244

df
84.842
220.47
71.204

p
0.1217
0.09975
0.6813

Table 3: Results of the t-tests on the atelic sentences by participant group pairs
In the telic condition, significant differences were found only between the
performance of the lower proficiency group and the control group (t=2.6158,
p=0.01047) and also between the lower proficiency and higher proficiency group
(t=2.6158, p=0.04308). The higher proficiency group was just as successful at
identifying the telic sentences as the control group. Table 4 summarizes the
results of the t-tests carried out on the sentence type.
Participant Group Pairs
Lower – Control
Lower – Higher
Higher – Control

t
2.6158
–2.035
1.224

df
88.373
215.24
72.25

p
0.01047
0.04308
0.2249

Table 4: Results of the t-tests on the telic sentences by participant group pairs
7. Discussion
The results stand in favor of the full-transfer/full access hypothesis, as it was
expected based on previous literature. As mentioned above, the t-tests have shown
that a significant difference can only be found between the performance of the
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lower proficiency group and the control group and between the lower proficiency
group and the higher proficiency group. One more issue is yet to be addressed in
this section: why the mean scores of the participant groups are around 0 in both
conditions when a much clearer contrast was expected to be found.
As can be seen in Table 2, the mean scores of the participant groups are
around 0, in contrast to Slabakova (2000) where participant groups demonstrate
a much clearer distinction not only between the groups themselves but between
sentence types too. Below, I cite the data from her study.
Mean
Atelic
Telic

American
Controls
2.09
0.19

British
Controls
2.41
0.81

Bulgarian
Group
1.95
1.44

Spanish
Group
2.04
0.55

Table 5: Aspectual judgment means on telic and atelic sentences
(Slabakova 2000: 756, Figure 1)
A possible explanation for this finding is that there is a high deviation in all
participant groups and that reflects on the mean scores in a way that they
become levelled out and not much contrast remains apparent. This could be an
effect of the entailment task I applied in the test, meaning that in this type of
formulation the sentences do not sound clearly telic or atelic and the two clauses
do not work together in the way I expected.
Apart from the sentences as wholes not sounding „telic enough” or „atelic
enough”, we could also take into consideration the issue of non-culmination
predicates (Gyarmathy et al. 2017). As mentioned in Section 2 when recounting
some generalizations about lexical aspect, telic event descriptions have a
culmination point while atelic ones do not. There are, however, some cases in
which this observation about telic sentences can become false.
In English the simple past can sometimes have non-culmination readings
with certain accomplishment predicates and some denials (Martin et al. 2016):
(18) I painted a picture yesterday, but I didn’t finish it.
(19) I read the newspaper, but never finished.
(20) The acne medication helped clear her face, though she still has some pimples.
(Gyarmathy et al. 2017: 9 (14), (15), (17))
Even though the first clauses of (18), (19) and (20) are in the simple past,
which is usually associated with perfective, finished events, it is possible to
overwrite the meaning the predicate would have by itself. The true meaning in
these cases can be paraphrased as I painted some of the picture, but…, I read some
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of the newspaper, but… and The acne medication helped her clear her face
somewhat, but…
It is also possible to interpret implied-result predicates as not having a
culmination point (Martin–Schäfer 2012; Martin 2015).
(21) Ivan taught me Russian, but I did not learn anything.
(22) Peter washed the car, but it didn’t get cleaner.
(23) We sent the boys to grandmother, but they got lost on the way.
(Gyarmathy et al. 2017: 10, (18), (20), (21))
The agents of (21), (22) and (23) intended for their actions to reach a certain
endpoint, but the one they actually reached was not the one intended by the
agent and on this reading, the sentences are perfectly grammatical. We would
expect the first clauses by themselves to describe events that reached their
desired culmination point, but these predicates also allow for modification and
can have a non-culmination reading.
The above-mentioned facts could serve as an explanation for why the telic
sentences of the three sentence pairs in Section 5.2.3 received a low number of
judgments in the negative end of the scale and why the sentences that remained
in the test received a wide variety of judgments from all three participant groups.
8. Conclusion
Contributing to a series of experiments from the past decades, I have explored
some of the bearings of different telicity marking strategies in English and
Hungarian on the interlanguage of L1 speakers of Hungarian who are learning
English as an L2. As it was predicted based on previous research and the literature
of aspectology, L1 speakers of Hungarian who are lower proficiency speakers of
English were significantly less successful at identifying telic English sentences
than the higher proficiency speakers and the native-speaking control group. No
statistically significant difference was found in the performance of the three
participant groups in the case of the atelic sentences. These results are attributed to
the differences in the telicity marking strategies of Hungarian and English,
therefore Schwartz and Sprouse’s full-transfer/full access hypothesis has once
again gained experimental support in line with Slabakova (1997, 2000).
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Appendix 1
Cloze test: Please fill in the blanks in the following passage. Each blank must
have one and only one word.
Joe came home from work on Friday. It was payday, but he wasn't __too__ excited
about it. He knew that __when__ he sat down and paid his __bills__ and set aside
money for groceries, __some__ for the car and a small __amount__ in his savings
account, there wasn't __too__ much left over for a good __time__.
He thought about going out for __dinner__ at his favorite restaurant, but he
__just__ wasn’t in the mood. He wandered __about__ his apartment and ate a
sandwich. __For__ a while, he couldn't stop himself __from__ worrying about the
money situation. Finally, __he__ got into his car and started __driving__. He
didn't have a destination in __mind__, but he knew that he wanted __to__ be far
away from the city __where__ he lived.
He drove onto a quiet country __road__. The country sights made him feel
__good__. His mind wandered as he drove __along__ small farms and he began to
__imagine__ living on his own piece of __land__ and becoming self-sufficient. It
had always __been__ a dream of his, but he __had__ never done anything to make
it __a__ reality. Even as he was thinking, __his__ logical side was scoffing at his
__wild__ imaginings. He debated the advantages and __disadvantages__ of living
in the country and __growing__ his own food. He imagined his __farmhouse__
equipped with a solar energy panel __on__ the roof to heat the house __in__
winter and power a water heater. __He__ envisioned fields of vegetables for
canning __and__ preserving to last through the winter. __If__ the crops had a
good yield, __then__ he could sell the surplus and __buy__ some farming
equipment with the extra __cash__.
Suddenly, Joe stopped thinking and laughed __out__ loud. „I’m really going to go
__along__ with this?”
Appendix 2
Before going on to the next task, let’s take a look at this picture dictionary and
revise some expressions.

to scrub a tub

to sharpen a pencil
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to cut a nail

to arrive home

to get a driver’s license

to buy a coat

to go to a rainy park

to have a headache

to clean a room

to get somebody a present

to be proud parents

to not be home

to dust a shelf
Appendix 3
Aspectual entailment task
In this test you will read a series of sentences. Concentrate on how you feel
about these sentences. Speakers of English can have different feelings about
different sentences, and often there are no right or wrong answers.
Indicate for each one on a scale from -3 to +3 how natural-sounding you
consider it to be. -3 means that you consider the sentence completely unnatural
in English: you would never say it, you cannot imagine other people saying it,
and the two halves of the sentence do not make sense together. +3 means that it
is a perfectly natural combination: you would say it, you can imagine other
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people saying it, and the two halves of the sentence make sense together. Read
each sentence carefully before you answer.
For each sentence, choose only ONE of the answers to show what you think of
the sentence. Do not go back and change your answers.
1. Kyle got his drivers’ license last year, but he’s a really bad driver.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
2. Jenny doesn’t like the color green, but yesterday she bought a green coat.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
3. Amy cleaned rooms in her apartment, but the floors are still muddy.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
4. Caleb was a hard-working student, but his parents were very proud of him.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
5. I’m feeling a lot better now because my headache has stopped.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
6. Paul dusted a shelf in his living room, but there’s still some dust on the shelf.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
7. Mary cut nails on her left hand, but some of the nails are still too long.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
8. I got my aunt a birthday present last week, but her birthday is in a month.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
9. Aaron was doing his homework when his mother arrived home.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
10. Nora is not home now, but you should call her back.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
11. Kate sharpened a pencil for her son, but the pencil is not sharp enough yet.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
12. It rains for hours so now I can’t go to the park.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
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13. Jamie scrubbed tubs in his bathrooms, but some of the tubs are not clean yet.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
14. Jenny doesn’t like the color green, so she wears green clothes a lot.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
15. It was raining for hours so now I can’t go to the park.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
16. Paul dusted shelves in his living room, but there’s still some dust on them.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
17. Mary cut a nail on her left hand, but the nail is still too long.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
18. Aaron did his homework when his mother arrived home.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
19. Kyle wants to get his driver’s license last year, but he’s a really bad driver.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
20. Amy cleaned a room in her apartment, but the floor is still muddy.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
21. I’m feeling a lot better now, but my headache has stopped.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
22. Jamie scrubbed a tub in one of his bathrooms, but the tub is not clean yet.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
23. I got my aunt a birthday present last week, but her birthday was a month ago.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
24. Nora is not home now, but she won’t be back in an hour.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
25. Kate sharpened pencils for her son, but the pencils are not sharp enough yet.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
26. Caleb was a hard-working student and his parents were very proud of him.
–3
–2
–1
0
+1
+2
+3
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Ternován Barbara

A -val/-vel határozórag problematikája
A -val/-vel határozórag a korai ómagyar korban keletkezett, ám létrejöttének
körülményei máig nem tisztázódtak maradéktalanul. Írásomban a lehetséges álláspontokat, érveket és ellenérveket ismertetve arra vállalkozom, hogy egy empirikus vizsgálat eredményeit is felhasználva – kellő óvatossággal – az egyik vélemény mellett állást foglaljak. A -val/-vel rag részletes taglalása előtt érdemes
szólni röviden a határozóragok keletkezési folyamatairól s ezek között – minthogy a tárgyalt raggal is kapcsolatban állhat – az agglutináció jelenségéről.
1. A ma használatos ragok túlnyomó része kifejezetten korán, az ősmagyar, illetve az ómagyar korban alakult ki. A névszóragok keletkezésének különböző okai
lehetnek. Ezek között említhető meg az a jelenség, hogy „nagyon kevés alaknak
kell nagyon sok funkciót kifejeznie” (Sárosi 2003a: 170). Az erős poliszémia kiküszöbölése érdekében indult meg már az ősmagyar korban a ragrendszer bővülése. Ez a folyamat többféle módon is realizálódhatott, de a ragrendszer kialakulását és bővülését illetően alapvetően három keletkezéstörténeti típusról szokás
beszélni. Az eredeti, primer ragok mellett a primer ragokból raghalmozással alakult újabb ragok és harmadik ragkeletkezési típusként az önálló jelentésű szavakból alakult ragok különíthetők el (Berrár 1967: 403). Ez utóbbi tekinthető a
legjelentősebb kategóriának, mivel e folyamat eredményeként született a magyar
ragrendszerben a legnagyobb számú új elem.
Az önálló szavak, illetve névutók raggá válásának három kritériumát jelöli
meg a nyelvtörténeti szakirodalom: egy szótagú, hangrendileg illeszkedik, emellett egybeírandó az alapszóval (Korompay 1991: 291).
A folyamatban különböző stádiumokat szokás elkülöníteni. Kezdetben a
helyviszonyt egy szerkezet fejezte ki, ennek mindkét tagja önálló jelentéssel bírt,
pl. *ház belen ’ház belsejében’, amelynek egyik eleme rendszerint tartalmazta
valamelyik primer helyviszonyt jelölő ragot (az említett példában: bél ’belső
rész’ főnév + -n locativusrag). Ezt követően a hangsúly fokozatosan áttevődött
az első szótagra, aminek következtében a második tag a hangsúlytalan pozíciója
miatt elkezdett rövidülni, és a konkrét elsődleges jelentése helyett a viszonyjelentése lett a meghatározó. Ahhoz, hogy ez a módosulás megtörténjen, arra volt
szükség, hogy a szerkezet tagjai közötti kapocs meglazuljon, és egyik eleme alaki vagy jelentésbeli változáson menjen át. A jelentésbeli változást követően végül bekövetkezett az alaki redukció, illetve az alapszóval történő egybeírás,
emellett többnyire a hangrendileg illeszkedő formák kialakulása is. A folyamat a
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szakirodalom szerint teljes egészében akkor zárul le, amikor ezek a raggá váláshoz szükséges kritériumok maradéktalanul teljesülnek.
Nyelvemlékeinkben találkozhatunk olyan esetekkel, amelyeknél egyértelműen megállapítható, hogy az adott morféma kapcsán már ragról beszélhetünk, míg
másoknál ingadozást figyelhetünk meg, és ez bizonytalanná is teheti a kérdésbeli
döntésünket. A Halotti beszéd miloʃtben szóalakját látva például azt találjuk,
hogy a toldalékelemet illetően egyértelműen bekövetkezett a jelentésabsztrahálódás (a -ben elemnek tehát nem konkrét, csupán viszonyjelentése van) és a hangalaki redukció is (egy szótagúvá vált a morféma), az illeszkedés azonban még
nem történt meg.
2. Az egyik legtöbb problémát felvető határozóragunk a -val/-vel, keletkezése
komoly vitát váltott ki a nyelvtörténeti szakmunkákban. A Halotti beszédről írott
monográfiájában Bárczi Géza alapvetően négy különböző alakváltozattal számol
a -val/-vel rag kapcsán a korai kis szövegemlékek idején: 1.) -al variáns: HB.
halalaal; ÓMS. buol, fyaal, kynaal; 2.) -hel: HB. zumtuchel, kegilmehel; GyS.
ʃcemehel; 3.) a szóvégi mássalhangzó megkettőződése (vagy inkább talán teljes
hasonulás) által létrejött változat: ÓMS. ualallal, halallal, ʃcegegkel, 4.) -val:
GyS. zaiaual; KTSz. ʃcovol, maloʃtual (1982: 94). A variánsoknak ilyen mértékű
sokszínűsége értelemszerűen a morféma eredetével is összefüggésben állhat, és
vele kapcsolatban is felvet bizonyos kérdéseket.
A magyar nyelvtörténeti szakirodalomban a -val/-vel rag keletkezésével kapcsolatban alapvetően két számottevő elképzeléssel kell számolnunk. Az egyik elmélet szerint a -val/-vel önálló szóból agglutinációval alakult elem, így az agglutinációval alakult határozóragokhoz hasonló stádiumokon ment keresztül a raggá
válás folyamatában. A másik meghatározó vélemény szerint ez a ragelem az ősi
primer -l ablativusragból alakult, amelyhez hozzákapcsolódott az előtte álló magánhangzó, illetve utóbb a v (a korai ómagyar korban nyilván ennek előzményeként a β) mint hiátustöltő (ebben az esetben nincs köze tehát az agglutinációval keletkezett határozóragok problematikájához). Az alábbiakban ezt a két elméletet
mutatom be részletesebben azzal a céllal, hogy a mellettük és az ellenük felsorakoztatott érveket mérlegelve megkíséreljek magam is állást foglalni a kérdésben.
2.1. Szinnyei József határozottan azt az álláspontot vallotta, hogy ez a határozóragunk az agglutinációval alakult toldalékaink közé tartozik. Eredetét a vogul
βāγl ’erővel’, illetve a finn väke ’erő’ szavakból magyarázza (Szinnyei 1900:
230; 1926: 258). Ennek a magyarázatnak mindenképpen ellene szólhat azonban
az, hogy a toldalékelem sokáig a kezdő mássalhangzó nélkül jelenik meg, és vvel először a Königsbergi töredék és szalagjaiban fordul elő: scovol. Ezt az ellentmondást látta természetesen Szinnyei is, de azt mégis elvetette, hogy a v
esetleg kései járulékhang lenne a magyarban, mivel a határozóraggal kapcsolat340

ba hozott szó egyik rokon nyelvben sem kezdődik magánhangzóval. A párhuzamos rokon nyelvi szavakban megtalálható kezdőhangok alapján a magyarban
egy szókezdő *β hangot feltételez, és bizonyos nyelvjárásokban így jöhettek létre olyan alakok, mint például tőrvel. Ehhez azonban az is hozzátartozik, hogy
ilyen változatok viszont kifejezetten soká jelentek meg az adatok között, ám
Szinnyei ezt nem tekinti problémának, és ekképpen nyilatkozik a kérdésről: „az,
hogy ilyenek csak a XIV. században kerülnek elő, nem teszi lehetetlenné a föltevést, hogy már az ősmagyar korban megtörténhetett vagy legalábbis megindulhatott a β > v hangváltozás” (Szinnyei 1926: 258‒259). Itt azonban véleményem
szerint nem is elsősorban a β > v hangváltozás kronológiája a kérdéses, hanem
magának a β ~ v-s variánsoknak a többi változathoz képest valamelyest későbbi
feltűnése a nyelvemlékekben. Korábbi munkájában Szinnyei a morféma jelentésfejlődésére is kitér, és ekképpen mutatja be feltételezett stádiumait: ’valaminek
az erejével’ > ’valaminek a segedelmével’ > ’valamivel együtt’; és egyúttal tesz
utalást arra is, hogy tudniillik a morféma -l eleme azonosnak tekinthető az
ablativusi -l-lel (Szinnyei 1900: 230, lásd még Szinnyei 1933: 130).
A Szinnyei-féle elképzelés szerint ez a határozóragunk – ahogyan ez az összes
többi, agglutinációval alakult határozóragunk esetében is feltehető – az előtte álló
főnévvel eredetileg jelöletlen birtokviszonyban állhatott, azaz valami olyasféle
szerkezetet gyaníthatunk, mint pl. *kéz vel, tehát tkp. ’kéz segítségével’ (vö. ehhez
Bárczi 1982: 95). Intervokalikus helyzetben állva azonban a β (> v) kieshetett, erre
mutathatnak az alábbi példák: HB. halalaal, ÓMS. fyaal. Ezek a korai példák azt
is jelzik, hogy a szavakban a toldalékelem a β hang korai kiesése miatt már illeszkedik. Azt is láthatjuk ugyanakkor már a legkorábbi szövegemlékeinkben, hogy az
így keletkezett hiátust a h (χ) mint hiátustöltő elem hamar kitölthette (HB.
kegilmehel, GyS. ʃcemehel), majd a -hel (-χel) variáns önállósult, és mássalhangzós tövekhez is hozzákapcsolódott. Ezt a változatot ugyancsak ott találjuk a többi
alakkal párhuzamosan például a Halotti beszédben: zumtuchel. A -hel forma azonban nem válik általánossá, a korai kis szövegemlékeken kívül ugyanis máshol nem
fordul elő (Bárczi 1982: 95; Benkő 1980: 227).
Benkő Loránd a β hang kiesése mögött más okot is elképzelhetőnek vél, azt
tudniillik, hogy a szöveg írója vagy másolója „a rag hasonult változatát
(*siralmmal) fonetikusan, egy m-mel írta: erre a hasonulásra éppen az ÓMS.-ból
több példánk is van: ʃcegegkel, ualallal, halallal” (1980: 226‒227). A siralm-hoz
hasonló alakok egy m-mel írására számos más példa is fellelhető a régiségből,
pl. BécsiK. 22: ʃyralmal, 286: ʃèrèlmèl, 285: èngėdèlmèl. Benkő emellett megjegyzi azt is, hogy a β kiesése egyébként is kifejezetten gyakori két mássalhangzó után, pl. estve > este, körtvély > körte (1980: 226‒227).
Bárczi Géza pedig arra mutat rá, hogy az is feltételezhető, hogy egyes nyelvjárásokban a β nem esett ki, hanem v-vé alakult, ez a folyamat aztán egyrészt elősegítette a -val/-vel rag fejlődését is, másrészt azt, hogy a hiátusos helyeket v hang
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töltse ki, pl. GyS. zaiaual. Egy idő után ez az alakváltozat megszilárdult, elvonódott, és mássalhangzós töveknél is megjelent: KTSz. maloʃtual. Végül a v hasonult az előtte álló mássalhangzóhoz: ÓMS. halallal, ualallal (vö. Bárczi 1982: 95).
Ennek a felfogásnak a képviselői egyéb bizonyító érveket is felsorakoztattak
a -val/-vel határozórag agglutinációval való létrejöttének alátámasztására. A legerősebb érv ezek közül kétségkívül a névmási határozószók megléte (velem, veled, vele stb.), ami az ilyen módon alakult ragok kizárólagos sajátossága,
megléte névutói eredetre vall, és ezek a határozószók az agglutinációs folyamathoz kiindulásul szolgáló szó eredeti palatális hangrendjét is mutatják. Ugyancsak
az igazoló érvek között találjuk meg azt is, hogy a -val/-vel rag egyes mai nyelvjárásokban illeszkedetlen (palatális) formákban jelentkezik (kapáve, hamuve),
ami szintén a névutói eredet jele (Benkő 1980: 227).
Az önálló szóból való alakulás elméletén belül más vélemények is kialakultak. Vannak olyanok, akik a határozórag alakulását nem a fent említett szóból
eredeztetik. Révai Miklós a török ile, bile ’-val, -vel’, ’együtt’ jelentésű névutóból magyarázza a rag eredetét (1806), azonban ez az elképzelés Bárczi Géza szerint nem állja meg a helyét, mivel „a törökből formánsok nem kerültek át a magyarba, és különben is hangtanilag sem védhető ez a származtatás” (1982: 96).
Hunfalvy Pál a finn veli ’testvér’ jelentésű szóval hozza etimológiai kapcsolatba
a határozóragunkat (Hunfalvy 1866: 298), amit Bárczi hangtani és jelentéstani
szempontokra hivatkozva egyaránt elfogadhatatlannak tart (1982: 96). Simonyi
Zsigmond a cseremisz vel ’oldal, rész’ -n ragos alakját (*velen) említi a toldalékmorféma etimológiai párhuzamaként (1886: 436), ami pedig ugyancsak hangtani
alapon azért nem lehetséges, mert „a βel a pel alakváltozata, és a magyar megfelelője a fél szó” (Bárczi 1982: 96). Bereczki Gábor alapvetően Simonyi elképzelésével ért egyet, és úgy gondolja, a -val/-vel keletkezésének ez a leginkább alátámasztható elmélete (2001: 207), Bárczi előbb említett ellenvetéseire azonban
nem tér ki. Bereczki elképzelését vonta kétségbe Hegedűs Attila, aki bár hangtani és jelentéstani szempontból kifogástalannak véli az elméletet, több ponton elutasítja. Megfogalmazza, hogy „az önálló szói eredetű határozóragok korábbi
életükben névutók voltak. Jól mutatja ezt, hogy amikor ma személyragozzuk
őket, nem a ragot ragozzuk, hanem a rag megelőző állapotát mutató névutót. Ennek megfelelően mondunk hozzám-ot *hozom helyett, belőlem-et *bőlem helyett. És ugyanígy, a gyakran használt velem mellett elő-előfordul a korábbi alaknak tekinthető és hosszú magánhangzót tartalmazó vélem is” (2006: 459). Juhász
Dezső írásában ehhez a gondolatmenethez hozzáteszi még, hogy „ezek a ragozott alapszók sem kerülték el a hangváltozásokat, és bár igaz, hogy bőlem helyett
belőlem-et mondunk, bennem helyett viszont nem mondunk belenem-et, jóllehet
ez lenne a teljesebb, »szabályosabb«. A rendszer ugyanaz, de a változás mértéke
és üteme eltér az ablatívusz és lokatívusz viszonylatában (az okok közismertek,
összefüggenek az adott alakok frekventáltságával)” (2006: 461).
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Hegedűs Attila második ellenérve Bereczki elképzelésével kapcsolatban alaktani jellegű, amelyet Juhász Dezső szintén az elméletet gyengítő körülménynek
vél. Az tudniillik, hogy a primer rag nyomtalanul elenyészett a ’fél’ jelentésű, a
rag előzményeként szolgáló névutón (amennyiben volt rajta), véleményük szerint meglepő változás lenne (Hegedűs 2006: 459–460; Juhász 2006: 463). Harmadik ellenvetésként Hegedűs az esetleges hasonló példákra hívja fel a figyelmet Bereczki nyomán, aki azt állítja, hogy a rag végén lévő primer rag elenyészett, ahogyan ez a -ba/-be, illetve a -ra/-re morfémákon látható (2001: 209).
Hegedűs Attila rámutat arra, hogy az előbb említett két rag végén hiba volna
nem primer ragot sejteni, az analóg példák jelentésében ugyanis világosan érzékelhető a latívuszi funkció (2006: 460). Juhász Dezső egyetért Hegedűs Attilával
abban, hogy ha a -val/-vel rag végén primer esetrag lenne, az a személyragozásban megmutatkozna (így lenne pl. velém, veléd formája). Azt is kiemeli azonban,
hogy „ha maradunk a Szinnyei-féle magyarázatnál – nem kell keresgetnünk az
»elenyészett« határozóragot, hisz az ott van: az -l ablatívuszrag formájában”
(2006: 463). Honti László a vitához kapcsolódóan arra is rámutat, hogy „ritkán
ugyan, de előfordul, hogy egy esetrag nélküli főnév válik névutóvá (ez pedig
esetraggá agglutinálódhat)” (2007: 76). Honti Hegedűssel ellentétben nem veti el
Bereczki magyarázatát, ellenben Szinnyei elképzelését kevésbé érzi tarthatónak.
Hegedűs Attila egy újabb írásában összegzi a fentebb említett érveket és ellenérveket, majd Szinnyei, Bereczki és Rédei elképzeléseit különböző szempontból
rangsorolja is. Ő legmeggyőzőbbnek Rédei Károly elméletét véli, aki a *velelből magyarázza a rag eredetét, és a következőképpen ír róla: „hangtanilag kifogástalan, alaktanilag meggyőző (vele-l „zsugorodása”), jelentéstanilag kifogástalan, tipológiailag és területi elterjedés tekintetében: ha nem is kifogástalan minden szempontból, mégis inkább meggyőző, mint nem” (2010: 82).
Itt kell utalnunk végül Korompay Klára véleményére is, aki a toldalékelem
sokféle alaki változata közül történetileg a legkorábbi formának a -val/-vel variánst tekinti (pontosabban a palatális -vel formát), és munkájában egyértelműen
az agglutinációval való alakulás elméletét támogatja, minden esetben az így keletkezett határozóragokkal kapcsolatban említve meg a -val/-vel elemet is (Korompay 1991: 289). A 2018-ban megjelent magyar nyelvtörténeti kézikönyv
morfématörténeti fejezetében Sárosi Zsófia is az önálló szóból alakult ragok közt
tárgyalja a -val/-vel elemet, más lehetőséget nem is említve (2018: 152).
Összességében úgy látom, hogy a -val/-vel ragnak az önálló szóból agglutinációval történő létrejöttét alapvetően két körülmény miatt tartják valószínűnek a
szakemberek: egyrészt a névmási határozószók megléte miatt, másrészt az egyes
mai nyelvjárásokban jelentkező illeszkedetlen formák miatt. A többi érv közel
sem ilyen nyomós, tekintve, hogy az -l ablativusragból való származtatás esetén
is könnyedén magyarázhatóak. Mindezekre azt követően térek ki, hogy a másik
felfogást is bemutattam.
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2.2. A másik meghatározó elképzelés szerint a mai -val/-vel határozórag az ősi primer -l ablativusragból jött létre, a rag előtti tővégi magánhangzóval való összekapcsolódás után. Ennek a véleménynek az értelmében a határozórag v-je egyszerű hiátustöltő funkcióban állt eredetileg. Ez az elképzelés olyan ‒ már fentebb is említett ‒ adatokon alapul, ahol a szó végén az -l előtt csupán vokális áll, és hiányzik a
β > v hang akár még két magánhangzó közötti helyzetben is (HB. halalaal, ÓMS.
buol, kynaal, KTSz. fyal) (Benkő 1980: 226). Az elmélet egyik meghatározó képviselője Mészöly Gedeon volt, aki érvelésében arra hivatkozott, hogy a három legrégebbi nyelvemlékünkben a v nem található meg ebben a toldalékelemben, ráadásul hiányoznak a magyar nyelvből azok a lexémák (vagy bármilyen származékaik), amelyeket a határozórag önálló szói előzményeként fölvetettek a szakemberek. Kiemeli ezek mellett azt is, hogy az -l ablativusragnak önmagában is van eszközhatározói szerepe, ahogyan ez a βāγl esetében is tapasztalható (Mészöly 1930:
79; lásd még Berrár 1957: 31; Bárczi 1982: 96‒97). Ezekre az érvekre támaszkodva a tárgyalt határozóragot a tővégi magánhangzóval egybetapadt ablativusi l-ből
magyarázza, amely elsődlegesen *házal, *hadal, *emberel stb. formában kapcsolódhatott az alapszóhoz.
A toldalékelem hangalakjának további alakulására vonatkozóan két lehetséges utat vázol fel Mészöly Gedeon. Az egyik lehetőség szerint a toldalékelem
előtt álló mássalhangzó gemináció következtében megkettőződött, így alakultak
ki a ma is ismeretes formák: házzal, haddal, emberrel. A másik lehetséges út pedig, amit az elem a fejlődés során bejárt, az lehetett, hogy a fent említett eredeti
alakokból a nyelvérzék az -al/-el-t érzékelte ragként, ezt elvonta, majd más magánhangzós tövekhez hozzákapcsolta, pl. fáal, haláláal, kegyilméel. A két érintkező magánhangzó között fellépő hiátusos helyzet megszüntetésére hiátustöltő
(az ő szóhasználatával: hangréstoldó) h (χ) (kegilmehel, ʃcemehel), v (β), illetve
bizonyos nyelvjárásokban talán j (pl. valamijel) hangok kerültek be a szavakba
(Mészöly 1933: 212; vö. még Bárczi 1982: 96‒97). A névmási határozószós alakokat Mészöly a következőképpen magyarázza: *teü, *öü névmásokhoz járult az
-l ablativusrag: *teüel, *öüel > *tevel, *ővel > teveled, ővele (Bárczi 1982: 97).
Fontos érvként Mészöly rokon nyelvi párhuzamokra is rámutat. Kifejti, hogy
a vogulban is különbség van a ’kézzel’, illetve a ’kéz segítségével’ jelentésű alakok között, így az utóbbiból nehezen alakulhatna ki a már korábban bemutatott
módon a mai -val/-vel határozórag. A vogul kātėl és a magyar kézzel szavakban
azonos határozóragok vannak, egyetlen eltérés a két alak között csupán az, hogy
a „magyar alakokban a tő végső mássalhangzója két magánhangzó között megkettőződött” (Mészöly 1930: 78).
Ezzel az állásponttal ért egyet alapvetően Berrár Jolán is az elképzelést szélesebb kontextusba ágyazva. Hangsúlyozza, hogy a primer ragok egy idő után kevésnek bizonyultak a mind komplexebb jelentések kifejezésére, ezért a primer
ragok különböző tővéghangzókkal való összekapcsolódása lehetőséget teremtett
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bizonyos funkciók elkülönítésére is: például míg az -on/-en/-ön helyhatározó, addig az -an/-en melléknév mellett mód-állapothatározói funkcióban áll. Az -á/-é rag
esetében azonban nem a tővéghangzó segített elkülöníteni a különböző jelentéseket, hanem a hiátustöltő (köznyelvben a v, bizonyos nyelvjárásokban a j). Így az
eredeti -á/-é helyhatározói funkciót fejezett ki, míg az újonnan alakult -vá/-vé állapothatározói jelentésre foglalódott le. Ennek a felfogásnak az értelmében ilyen
módon jöhetett létre a -val/-vel határozóragunk is, az ablativusi -l-nek a megelőző
magánhangzóval történő egybeolvadása következtében, aminek a használata szintén egy speciális funkcióra, a társ-eszközhatározói jelentéskör kifejezésére szűkült
le. Ez először magánhangzós töveken jelent meg, azonban „a XV–XVI. században
a v-s alak általánosul, és mássalhangzóra végződő szavakhoz is ezt teszik hozzá:
JókK. 11: labadual, 31: bottual. Ez a változat azonban később újra visszaszorul a
geminált mássalhangzós formával szemben (lábaddal, bottal)” (Berrár 1957: 33).
Itt jegyezhetjük meg azt is, hogy az -l ablativusragból más funkciók is kialakultak
ilyen módon, ami a tárgyalt rag kialakulásának e lehetőségét ugyancsak támogathatja: számhatározói szerepben (a mai ’-szor/-szër/-ször’ jelentéstartalommal) szerepel például ez az elem a HB. charmul [χármul] lexémájában, állapothatározói
szerepet öltött magára viszont az ÓMS. meezul [mézül] ’mint a méz’ szavában.
A -val/-vel kialakulásának ekképpen való magyarázatával kapcsolatban is
merültek fel azonban bizonyos ellenérvek. Bárczi Géza arra a hangtani természetű jelenségre mutat rá például, hogy az -l-hez tapadt tővéghangzó mindig alsó
nyelvállású -a/-e, holott a középső nyelvállású (az ő szóhasználatában: középzártságú) tővéghangzó gyakoribb volt, és például jövevényszavakhoz is ez járult.
Ez az érv azért nem túl meggyőző, mert szép számmal tudunk olyan példákat is
idézni, ahol nem alsó nyelvállású magánhangzó áll az -l előtt ebben a morfémában: ÓMS. buol, sirolmol. Azt pedig, hogy jövevényszavakhoz ez járult-e, elég
nehéz lenne a korabeli helyesírás körülményei között megállapítani: abban például, hogy a Halotti beszéd paradisumut, adamut latin eredetű szóalakjaiban a
tővéghangzó éppenséggel u vagy o volt-e, nemigen tudunk megnyugtató módon
állást foglalni.
Szinnyei és Bárczi is utalnak emellett arra a körülményre is, hogy csak e rag
esetében történt a szóalakokban gemináció, máshol a rag változatlan formában
megmaradt, például nincsenek olyan alakok a nyelvünkben, mint a *házzak,
*házzat (Szinnyei 1933: 132; Bárczi 1982: 97). Ez a kifogás ugyanakkor nem
teljesen mentes az ellentmondásoktól, mivel nem azonos típusú jelenségeket mér
egymással össze. A -val-vel kapcsolódásában valójában nem feltétlenül valós gemináció történt, hanem a rag v-je is hasonulhatott teljesen az előtte álló mássalhangzóhoz (kéz+vel > kézzel), ahogyan ugyanezt a jelenséget a már említett
-vá/-vé esetében is megfigyelhetjük (ház+vá > házzá).
A tővégi magánhangzó státusával kapcsolatban pedig arra hívja fel a figyelmet Bárczi Géza, hogy ebben az időben még teljes értékű hangként volt jelen,
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ezért a nyelvérzék erősen az alapszóhoz tartozónak érezte, nem pedig a toldalékmorfémához (1982: 97). Ez a körülmény nyilvánvalóan nehezítette volna az itt
feltételezett alaki változást, azt tudniillik, hogy az eredeti tővéghangzó a járulék
részévé vált. Úgy gondolom azonban, hogy a tővégi magánhangzók helyzete éppen a tárgyalt időszakban volt a leginkább átalakulóban: abszolút szóvégi helyzetben már eltűntek, toldalékok előtt azonban olykor még ott is megjelennek,
ahol a későbbi nyelvünkben nem: HB. halalut ’halált’, rezet ’részt’. Az ilyen, átalakulóban lévő elemek esetében pedig az említett változás is könnyebben realizálódhat.
Végül Bárczi is megemlíti azt a valóban fontos körülményt, hogy a -val/-vel
rag egyes nyugati nyelvjárásokban ma nem minden esetben illeszkedik (pl.
kapáve, asszonnye), márpedig ha az l előtti magánhangzó tővéghangzó lenne,
ilyen semmiképpen sem fordulhatna elő (Bárczi 1982: 97).
Ez utóbbi felvetés, csakúgy, mint a névmási határozószók (velem, veled, vele
stb.) megléte feltétlenül nyomósabb érvnek mutatkozik a fentebb látottaknál.
Ami a névmási határozószók kérdését illeti, ezek analogikusan is létrejöhettek a
meglévő elemek mintájára. A minták, az analógia szerepe a nyelvi változásokban
(köztük a morfológiai természetű jelenségeket érintő változásokban) jó ideje széles körben elfogadott (lásd Ladányi 2007; Kádár–Szilágyi szerk. 2013). Erre alapozva talán nem indokolatlanul vetjük fel annak a lehetőségét, hogy a -ban/-ben
~ benne, -ba/-be ~ bele, -ból/-ből ~ belőle, -ról/-ről ~ róla, -tól/-től ~ tőle stb.
mintájára a -val/-vel-nek is kialakulhatott másodlagosan a velem, veled, vele stb.
névmási határozószói sora. Ebben a kérdésben tehát nem is a Mészöly által adott
magyarázat tekinthető a valószínűbbnek, hanem az analógia jelensége.
A nyelvjárások illeszkedés nélküli alakjaira nem tudok magyarázatot adni,
ám úgy ítélem meg, hogy a kapáve típusú alakok akkor is nehezen magyarázhatóak, ha a -val/-vel határozóragnak a *vel önálló szóból való származtatását fogadjuk el, hiszen efféle illeszkedés nélküli formák más (önálló szóból alakult)
toldalékelemek kapcsán ugyanebben a nyelvjárásban nem jelentkeznek (legalábbis ilyesmire nem utalt a szakirodalom): nincsenek például *házbe, *kézról
stb. típusú morfológiai szerkezetek.
A két elképzelést Pais Dezső megkísérelte összebékíteni utalva arra, hogy
nincs közöttük feloldhatatlan ellentét. Véleménye szerint mindkét elképzelés
helytálló lehet, és a két folyamat egyszerre is bekövetkezhetett: „Még az is elképzelhető, hogy két különböző módon kezdődött meg a rag kialakulása, és csak
később kapcsolódtak össze” (1932: 51). Különböző gyökerű és idővel egybesimuló jelenségek a nyelvben természetesen vannak, és elképzelhetőek lehetnek
ilyenek a morfológia területén is. Az azonban nem áll módunkban, hogy ebben a
konkrét esetben ezt a hipotézist igazolni tudjuk.
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2.3. Én magam a fentebb felsorolt érvek és a konkrét nyelvi adatok alapján a második elképzelést (tehát az l ablativusragból való származtatást) tartom némileg
valószínűbbnek. Az érveim a következők:
1. Az -l ablativusragból további morfémák is alakultak már a korai ómagyar korban.
2. A rokon nyelvi párhuzamok ugyancsak erősítik ezt a származtatást.
3. A korai nyelvemlékekben lévő alakváltozatok ezt a felfogást követve hangtörténetileg megnyugtatóan magyarázhatók.
4. Az a feltételezett szóalak, amely előzményéül szolgált volna a toldalékelemhez az agglutinációs elképzelés értelmében, nem mutatható ki a magyarban.
5. Az ablativusragból való származtatás ellen felhozott érvek cáfolhatók.
Minthogy ezekre a körülményekre részletesen is kitértem a fentiekben, az
alábbiakban közülük pusztán egyet mutatok be: a vizsgált nyelvemlékek adatait.
A nyelvi adatok ugyanis természetesen ebben a kérdésben is a legnyomósabb érveket szolgáltatják.
A korai és a kései ómagyar kori nyelvemlékeink adatai az -l ablativusragból
történő származtatásnak megítélésem szerint semmiképpen sem mondanak ellent, sőt azt – kronológiai szempontból is – megnyugtatóan alátámasztják.
2.3.1. A korai kis szövegemlékekben a -val/-vel hasonult alakváltozata összesen
3 alkalommal jelenik meg: ÓMS: ualallal, halallal, ʃcegegkel (ez utóbbi sajátos
túlkompenzációs jelenség, a magyarázatához lásd pl. Benkő 1980: 81–82). A v
nélküli -al/-el variáns is jelen van a korai ómagyar kori szövegemlékek közül a
Halotti beszédben és az Ómagyar Mária-siralomban: HB: halalaal; ÓMS: buol,
fyaal, kynaal. Ezek mellett a -hel alakváltozat is fellelhető: részben magánhangzóra végződő tő után: HB. kegilmehel, GyS. ʃcemehel; részben mássalhangzós
tőhöz kapcsolódóan: HB: zumtuchel. A -val/-vel variáns egyedül a Gyulafehérvári sorokban található meg: zaiaual.
A Jókai-kódexben ez a határozórag összesen 380 alkalommal jelenik meg, minden esetben illeszkedik, és meglehetősen homogén előfordulást mutat, amennyiben
kizárólag -val/-vel alakváltozatban áll magánhangzóra és mássalhangzóra végződő szóalakhoz kapcsolódóan egyaránt: 082/15: elmeuel, 137/15: fewuel, 159/27:
tarsaual, 003/05: arczaual; 044/13: felelemuel, 059/25: nehezseguel, 048/18:
zamual, 055/14: aldomasual.
Az Apor-kódexben ez a rag összesen 161 alkalommal bukkan fel, ebből 106
esetben hasonult formában találjuk (065/06: alazattal, 055/12: bakokkal, 132/16:
zolgaddal, 054/25: túzzel, 108/16: vizekkel), 42-szer magánhangzóra és mássalhangzóra végződő szóhoz kapcsolódóan is -val/-vel alakban (093/03: zemeiduel;
165/25: veteleuel, 117/06: hirtelenkedeteuel, 127/24: feiedelmiuel, 122/18: bezedeuel), és mindössze 8 alkalommal tűnik fel v nélküli -al/-el alakban (108/14: vilagal, 102/20: vigassagal, 167/23: verredel, 172/10: testel, 169/15: atainkal). Az
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utóbbi példák mögött azonban állhatnak hasonult alakok is, csak a helyesírás bizonytalanságai folytán a jelölési mód ezt nem tükrözi. Látható tehát, hogy a hasonult alakok mutatkoznak domináns formáknak, noha néhány helyen a változatok
használatában némi bizonytalanságot tapasztalhatunk (persze ezek hátterében helyesírási következetlenség is állhat, ismerve a kódexeknek ezt a sajátosságát):
102/20: vigasagal, de 141/07: vigasaggal. A bizonytalan státusú morfológiai struktúrák mellett ott találjuk továbbá az Ómagyar Mária-siralomból jól ismert
ʃyrolmol-féle alakoknak megfelelő szerkezeteket is (igaz, elenyésző számban, csupán 5 alkalommal): 053/12: hatalmal (2x), 078/14: sÿetelmel, 104/24: siralmal,
137/01: felelmel.
A Guary-kódexben a v nélküli -al/-el alakváltozat csupán 4 alkalommal jelenik meg (pl. 087/09: vas lancal), de ezek mögött is gyaníthatunk pusztán helyesírási jelenséget a tényleges hasonult formák sajátos lejegyzéseként. 156 esetben
találkozunk a hasonult variánssal, így mindenképpen ez tekinthető a kódexben a
domináns alakváltozatnak (011/01: angalokkal, 073/03: bekeseggel, 064/21: eleseggel, 083/12: halallal, 054/02: nappal, 005/05: ragalmassaggal). A -val/-vel
formát 120 alkalommal találjuk meg szövegemlékünkben, minden esetben magánhangzóra végződő szóhoz kapcsolódva (026/15: bekeuel, 115/03: diadalmaual,
016/13: iamborsagaual, 129/11: orcaual). Összességében elmondható tehát, hogy
a -val/-vel határozórag előfordulása gyakori mindhárom kódexben, az eredetére
vonatkozóan azonban nem tudunk megnyugtatóan állást foglalni pusztán a tárgyalt adatok alapján: ebben a témában a korai ómagyar kori szövegemlékek „beszédesebbek” voltak, ahogy erről a korábbiakban szó volt.
2.3.2. Mivel a személyragos határozószók léte az egyik legerősebb érv a -val/-vel
morféma -l ablativusragból való eredeztetése ellen, így a továbbiakban ezek problematikáját én is részletesebben tárgyalom. Arra vagyok elsősorban kíváncsi, hogy
a -val/-vel rag különböző alakváltozatainak előbb látott megoszlása mellett az
egyes forrásokban a velem, veled stb. személyragos határozószók kronológiájában
mutatkoznak-e olyan szembetűnő jelenségek, amelyek a rag keletkezésének magyarázatát segíthetik. Amennyiben a határozóraggal kapcsolatos személyragos határozószók gyakorisága arányaiban jelentős mértékű eltérést mutat a rag gyakoriságához és a többi (bizonyosan önálló szóból alakult) rag személyragos határozószói származékainak előfordulásához képest, úgy ez talán érvként vehető figyelembe amellett, hogy ezek a formák másodlagosan alakultak, analógiás változás
eredményei, és a -val/-vel rag kialakulását nem agglutinációval, hanem az -l ablativusraggal hozhatjuk kapcsolatba.
Az alábbi táblázatok azt mutatják, hogy a tárgyalt -val/-vel határozórag, illetve a morfémához kapcsolódó személyragos határozószók milyen gyakorisággal
fordulnak elő a középkori kódexekben. Ehhez a vizsgálathoz három kódex adatait használtam: a fentiekben is figyelembe vett Jókai-kódexet (1372 u./1448 k.),
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az Apor-kódexet (15. század vége, 16. század eleje), illetve a Guary-kódexet
(1508 e.). A tárgyalt elemeket ebben az esetben is a többi (önálló szóból lett) határozóragunkkal is összevetve tanulmányozom.
Jókai-kódex
(1372 u. / 1448 k.)
-nak/-nek
-val/-vel
-ban/-ben
-ra/-re
-ba/-be
-ról/-ről
-ért
-tól/-től
-ból/-ből
-hoz/-hez/-höz
-nál/-nél

744 (1.)
380 (2.)
378 (3.)
266
134
134
115
85
72
37
15

Apor-kódex
(15. század vége,
16. század eleje)
926 (1.)
233 (3.)
576 (2.)
132
184
68
40
135
126
36
5

Guary-kódex
(1508 e.)
785 (1.)
218 (3.)
10
163
446 (2.)
57
58
69
104
42
13

1. ábra: A határozóragok gyakorisága a kódexekben
A táblázat az önálló szóból alakult határozóragok előfordulási gyakoriságát
mutatja az egyes kódexekben, a sorba a -val/-vel ragot is beemelve. Látható,
hogy a -nak/-nek morféma magasan a leggyakoribb mindhárom vizsgált nyelvemlékünkben, a -val/-vel elem a Jókai-kódexben a második, a másik két kódexben a harmadik leggyakoribb határozóragnak bizonyult.
Ezzel a mintázattal érdemes összevetni következő lépésként a személyragos
határozószók gyakoriságát. A következő táblázat a kódexekben előforduló személyragos határozószók meglétét mutatja be, ami természetszerűen összefüggésbe hozható bizonyos mértékig az egyes határozóragok gyakoriságával is. Erre
a vizsgálatra azért van szükség, mert ahogyan az előzőekben ezt részletesen tárgyaltam, a személyragos határozószók mint nyelvi elemek az agglutinációval
alakult morfémák sajátjai. Munkahipotézisként ezért azt fogalmazhatjuk meg,
hogy amennyiben ezen a téren mutatkoznak olyan jelenségek, amelyek valamilyen módon a velem, veled, vele stb. alakok különállását mutatják, ez fontos támpont lehet további következtetések levonásához.
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Jókai-kódex
(1372 u. / 1448
k.)
47
25
18
10
6
5
4
3
3
2
1

Apor-kódex
(15. század vége,
16. század eleje)
34
7
6
6
5
3
0
2
4
2
4

Guary-kódex
(1508 e.)
111
17
21
16
7
24
5
10
7
3
2

2. ábra: A személyragos határozószók gyakorisága a kódexekben
Mindhárom kódexben a -nak/-nek raghoz kapcsolódó nekem, neked stb. alakok
fordulnak elő a legnagyobb számban, pl. JókK. 011/13: neked, 015/03: nekem;
AporK. 130/22: nekem, 080/10: nekik; GuaryK. 003/13: neki, 020/20: nekik. Megjelennek a -val/-vel határozóragból alakult velem, veled stb. határozószók is ugyancsak a leggyakoribb elemek között, pl. JókK. 009/26: vele, 011/12: velem, 143/02:
veled; AporK. 152/08: veled, 152/08: velünk; GuaryK. 013/11: vele, 133/08: veled,
111/10: velem. Az előfordulás arányait tekintve azonban a velem, veled stb. elemek
nagyobb mértékben maradnak le a nekem, neked stb. származékoktól, mint amit a
határozóragok esetében láthattunk, és ez talán nem véletlen. De mielőtt ennek a
körülménynek túlzott jelentőséget tulajdonítanánk, érdemes még egy szempontot
figyelembe venni, és a három vizsgálat eredményeit együtt értékelve megkísérelni
tanulságokat megfogalmazni.
2.3.3. A személyragos határozószók kialakulásának egyik fázisaként mutatott rá
a szakirodalom a személyes névmás + személyragos határozószó típusú összetételekre. Ezeket ezért a nyelvemlékekben külön is megvizsgáltam. A vizsgálatok
azt mutatták, hogy a velem, veled stb. alakváltozatai jóval kisebb gyakorisággal
fordultak elő, mint jó néhány másik morféma. A Jókai-kódexben és az Apor-kódexben is csupán a hatodik leggyakoribb elemnek mutatkozik, míg a Guary-kódexben a negyedik helyen szerepel, pl. JókK. 038/02: te veled, 009/20: ewuele;
AporK. 096/21: en velem, 083/07: te veled; GuaryK. 088/07: en velem, 109/14:
te veled.
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Jókai-kódex
(1372 u. / 1448 k.)
nekehozzátőlebenneértevelerólaránálabelőlbelé-

30
23
15
9
9
8
6
5
2
0
0

Apor-kódex
(15. század vége,
16. század eleje)
55
12
26
43
5
16
6
19
3
4
19

Guary-kódex
(1508 e.)
58
8
11
12
0
9
4
2
5
2
0

3. ábra: A névmás + személyragos határozószó típusú összetételek
Az összevetést azért tartom kulcsfontosságúnak, mert ez a típusú összetétel a
személyragos határozószók alakulásának jelentős stádiuma, amelyen az ilyen
módon alakult morfémák mindegyike átesik. Emellett azért is jelentős, mert ezen
a ponton mutatkozik meg leginkább a -val/-vel rag különállása is. A velem, veled
stb. elem kivételével ugyanis a névmás + határozószós összetételek gyakoriságának sorrendje majdnem teljesen megfelel a személyragos határozószók gyakorisági sorrendjének. A névmásos alakváltozatok esetében azonban ennek a morfémának a gyakorisága feltűnően alacsonyabb mutatót jelez. Ez megítélésem szerint összefüggésben lehet azzal az elképzeléssel, amely szerint a -val/-vel rag
kapcsán a személyragos határozószó másodlagosan, analógiával alakult, és ha ez
így van, akkor ez a köztes stádium nem is volt meghatározó az elem alakulási folyamatában. Az a körülmény, hogy mégis kialakultak ilyen típusú összetételek e
rag kapcsán is, nézetem szerint szintén az analógiával magyarázható.
2.3.4. A személyragos határozószók meglétét, illetve gyakoriságát mintegy kontrollanyagként (és a kódexek igen fontos kronológiai előzményeként) a korai kis
szövegemlékekben is feltérképeztem. Személyragos határozószó ebben a négy
szövegemlékben mindössze 13 alkalommal fordul elő, ebből a nekem, neked stb.
alakváltozatai a leggyakoribbak, ezek 8 alkalommal tűnnek fel (pl. HB. neki,
KTSz. nekünk, neki), a benne- 3 alkalommal (pl. KTSz. benne), a tőle- és az értepedig 1-1 alkalommal jelenik meg (ÓMS. tuled, HB. érëttë). Az alacsony előfordulási arányok magyarázhatók a nyelvemlékek rövid terjedelmével, illetve azzal a
körülménnyel, hogy a határozóragok alakulása is kezdeti stádiumában volt ebben
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az időszakban. A velem, veled stb. határozószó nem jelenik meg ezekben a forrásokban egyáltalán, annak ellenére sem, hogy a -val/-vel határozórag a Halotti beszéd és könyörgésben, illetve az Ómagyar Mária-siralomban is gyakoribb toldalékelem még annál a -nak/-nek morfémánál is, amely a kódexek korában már kimagaslóan a legtöbbször előforduló határozórag.
A fentiek alapján úgy látom, hogy a társ-eszközhatározó -val/-vel ragja jó esélyekkel nem tartozik az agglutinációval keletkezett ragok közé, hanem kialakulásában az -l ablativusrag játszhatott inkább szerepet. Azért tartottam fontosnak ennek a toldalékelemnek a részletes tárgyalását az agglutinációval összefüggésben is,
mert azt is lényegesnek gondolom, hogy egy-egy nyelvi jelenség, nyelvi kategória
köréből (jelen esetben az agglutinációval keletkezett határozóragok közül) kiiktassunk olyan elemeket, amelyek vélhetően más utat járhattak be. Az egyes elképzelések mellett és ellen felhozott érvek azt is jelzik, hogy a határozórag keletkezése
körüli vita egyelőre nem jutott nyugvópontra, hiszen továbbra is mutatkoznak
olyan vizsgálati lehetőségek, amelyek a mérleg nyelvét egyik vagy másik elképzelés irányába billenthetik. A mérleg nyelve a bemutatott analízis eredményeire
építve véleményem szerint inkább az ablatívuszragból alakulás felé mozdult el.
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Tisza Eleonóra

Könyvek az Instagramon
Egy magyar Bookstagram-profil elemzése
1. Könyvkultúra a digitális korban
Kutatásom elsősorban a magyar Bookstagram-közösség vizsgálatára, továbbá
a saját Bookstagram-profilom adatainak elemzésére koncentrálódik. Célom,
hogy az oldalamon szerzett számszerű adatokat kivetítve a társadalom egészére
átfogó képet kaphassunk arról, hogy az Instagram és a web milyen hatással van
az olvasási szokásokra. Dolgozatomban érintőlegesen foglalkozom még a különböző közösségi médiastratégiákkal, fotótörténettel és azzal, hogy milyen lehetőségeket nyújt az Instagram a tartalomgyártók számára.
Az első kérdés, amely tisztázásra szorul, hogy mit definiálunk Bookstagramoldalként az Instagramon. A Bookstagram-profil a saját olvasmányélményeit dokumentáló lelkes olvasó fotóalbuma és a Reese Whiterspoon által vezetett
könyvklubformátum között helyezhető el.
Az átlagos, olvasni szerető Instagram-felhasználók közül sokan és gyakran
osztanak meg képeket az aktuális olvasmányukkal kapcsolatban. Ezt elkönyvelhetjük egyfajta online olvasónaplónak is. Továbbá ez az attitűd tökéletesen illeszkedik az Instagramon futó trendekhez, amelyek a pillanatnyi történések megörökítésére irányulnak. Ahogyan a felhasználó gyakran dokumentálja, hogy mit
eszik és iszik, úgy lefotózza azt is, amit olvas.
Ezt a tendenciát átfogóan példázza mutimit- kezdetű hashtagek jelensége. A
#mutimiteszel, #mutimitiszol, #mutimitsütsz, #mutimitcsinálsz, #mutimitolvasol
hashtagek a legnépszerűbbek között vannak Magyarországon. Izgalmas megfigyelnünk, melyek a legtöbb posztot generáló hívószavak ebből a listából. Az ételek és az italok fogyasztása köré szerveződő hashtagek a legdivatosabbak: a #mutimiteszel 1,1 millió, a #mutimitiszol már jóval kevesebb, 152 ezer poszttal, ezek közé illeszkedik az olvasást támogató hashtag is a maga 85 ezer posztjával. Más szabadidős tevékenységeket népszerűsítő hashtagek, mint például a #mutimitfestesz,
#mutimitírsz, #mutimithallgatsz alig több mint ezer bejegyzéssel rendelkeznek,
míg a #mutimitrajolsz, #mutimitalkotsz, #mutimitfotózol már közelítenek a 3 ezer
poszthoz. Ha az utóbbi adatokkal párhuzamba állítjuk a #mutimitolvasol-bejegyzések számát, akkor hatalmas szakadékra lehetünk figyelmesek a számok sorában.
Másik végletként Reese Whiterspoon könyvklubját nevezhetjük meg. A
2015-ben alakult könyvklub tematikája az, hogy Whiterspoon minden hónapban
megnevez egy regényt, amelyet a résztvevők elolvasás után közös beszélgetésben vesézhetnek ki. Az utóbbi években már hangoskönyvet is biztosítanak a
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klubtagoknak. A könyvklub több közösségi médiafelületen is aktív, de a legszámottevőbb tevékenységet egyértelműen az Instagramon és a Facebookon végzik.
A posztokat különböző hashtagek fogják össze, mint a #ReesesBookClubxHelloSunShine vagy az éppen aktuális olvasmány címe hashtagként felhasználva.
Amellett, hogy Whiterspoon erősíti az olvasás közösségi élményét, az általa alapított szervezet jelentős feminista missziót is a magáénak tudhat, melynek során
próbálják felhívni a figyelmet a nőközpontú történetmesélésre. A havonta kijelölt könyvekre is az említett tematika alapján esik a választás.
A Bookstagram-profil tehát valahol a két ismertetett jelenség között helyezhető
el. Tartalmai természetesen a könyvek, a könyvkiadás, az olvasás élménye köré
szerveződnek. A profilok tulajdonosai szinte kivétel nélkül átlagos felhasználókként indulnak, később a profiljuk révén tesznek szert némi ismertségre. Tehát a
bookstagramer esete nem teljesen azonos Reese Whiterspoonéval, aki népszerűségét kihasználva szinte azonnal tömegeket mozgatott meg a könyvklub megalapításával. A bookstagramer posztjaival dolgozik meg a hűséges követőkért.
A bookstagramer témái közé legtöbbször nemcsak könyvkritikák tartoznak
(bár vannak profilok, amelyek erre építenek): legtöbben próbálnak könyves témájú eseményekről, megjelenési hírekről is posztolni. Ha egy tartalomgyártó kiadókkal is kapcsolatban áll, akkor ezek a posztok megsokszorozódnak.
2. Az esztétikai és a kreatív közösség
A bookstagramerek közösségét két jól elkülöníthető csoportra osztom.
1. A konvencionális könyvfotókat készítő profilok: ezt a csoportot esztétikai közösségnek nevezem a képen lévő könyv megjelenítésének esztétikai igénye miatt.
2. A konceptuális fotókból építkező profilok: ez az úgynevezett kreatív közösség, ahol a könyv, a témája, a szerzője által megmozgatott valamilyen referencia
áll a képi kompozíció mögött.
A két csoport között természetesen léteznek átfedések, illetve léteznek a két
kategóriába nehezen beilleszthető profilok is, valamint olyanok is, amelyek
mindkét csoporthoz sorolhatóak. Ennek ellenére a Bookstagram-profilok nagy
százaléka könnyen illeszkedik a fenti csoportosításba.
Az esztétikai bookstagramer leginkább jó minőségű, telefonnal készített képeket használ, ezek technikai szempontból is igényesek, habár nem kiemelkedőek. A
tartalomgyártók az VSCO-alkalmazást vagy az Instagram szerkesztő felületét
használják a képek korrigálásra, javítására (a Bookstagram-profilok fotózási szokásai kérdőív kiértékelése alapján). Ezek az alkalmazások főleg a fények, az élesség és a színek megváltoztatására alkalmazhatóak. Az ilyen profilok gyakran alkalmaznak flatlay képszerkesztést: vagyis a hangsúly legtöbbször egyedül a könyvön, esetleg a körülötte lévő tárgyakon van. Mindezt legtöbbször egy sima pasztellszínű vagy fahatású felületen örökítik meg. A kreatív bookstagramer ezzel
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szemben általában már félprofesszionális kamerát alkalmaz a fotózáshoz. A
VSCO-alkalmazást legtöbbjük az első néhányezer követő elérése után elhagyja,
és az Adobe Lightroom vagy a Photoshop felé fordul. Fotóikat konceptualitás
jellemzi, gyakran egyetlen ötletet dolgoznak fel, amelyben markánsan tetten érhető valamilyen értelmező attitűd is. Számos kreatív bookstagramer önmagát is
szerepelteti a képeken, a fotózott könyvet egy fogalmi hálóval kapcsolja össze.

Kreatív bookstagramer

Esztétikai bookstagramer

A saját Bookstagram-profilomat 2018 márciusában indítottam útjára. A célom
ekkor még nem volt teljesen konkrét, csupán úgy éreztem, szeretnék ehhez a közösséghez tartozni, megosztani a véleményemet ezen a felületen. A blogolás ötlete
mindig is foglalkoztatott. De mivel hazai viszonylatban is rengetegen használják
ezt a platformot, annyira nem találtam vonzónak a tevékenységet. A Bookstagram
egy sokkal inkább fotóorientált közösség, ahol rövid szövegeket, képaláírásokat
preferálnak a használók. Mivel mindig is nyitott voltam a fotózásra, kézenfekvő
választásnak bizonyult. Az első öt hónap a kísérletezésről szólt, június végére sikerült megtalálnom azt a formátumot, amelyben jól ki tudom fejezni magam. Mivel
teljesen amatőr módon fogtam hozzá, sok időt vett igénybe, hogy megtaláljam a
saját stílusom. Júniusra végül állandósult a galéria természetközpontú tematikája.
Ez tükrözte legjobban azt a stílust, amit képviselni akartam, továbbá a magyar
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bookstagramerek közül senkinél nem találtam olyan galériát, amely csak kültéri
fotókra építene, így ez jó választásnak ígérkezett, hiszen könnyen kitűnhettem a
tömegből. El akartam kerülni a Bookstagram és egyébként az Instagram egyik legdivatosabb jelenségét is, a flatlay fotók készítését. A képeimen magamat is megörökítem. Ilyen tematikájú galériával kevés bookstagramer van jelen a magyar piacon: a fő különbséget a két fotózási mód között azzal szemléltethetjük, hogy míg
az egyik magát a könyvet, a másik az olvasást mint cselekvést örökíti meg.
Lényeges különbség még, hogy a flatlay képek esetében a néző gyakran nem
tudatosítja az alkotó létét, nem találkozik direkt módon a kép készítőjével, a hangsúly a könyveken van. Azzal, hogy én önportrékat készítek, virtuális identitást kreáltam a profilomnak, amely egybeforrt a képeimmel. A képeket két nyelven – elsősorban és hangsúlyosabban magyarul, másodsorban pedig angolul – feliratozom.
Ezután kezdtem a hashtageket is maximálisan kihasználni: vegyesen, magyarul és
angolul alkalmazom őket. Miután sikerült rögzítenem a tematikát, a következő lépésben eldöntöttem, hogy a galériát színek szerint szervezem, az évszaknak
megfelelő színskálával. A nyári galériát mélyzöld színek és változatos, harsány kiegészítők alkotják, az őszi képeket a barna, a citrom és a narancssárga jellemzi.

Nyári galéria

Őszi galéria
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Szintén ekkorra általánosítottam egy szerkesztési módszert, amely igazán segített abban, hogy a képeim jól működjenek galériaként együttesen. Ehhez a hatáshoz sokan egy egyszerű filtert alkalmaznak, de a saját szerkesztési folyamat
kialakítása kissé professzionálisabb megoldás, továbbá amellett, hogy segít egyben tartani a galériát, nem eredményez unalmas feedet, mint ezt gyakran észreveszem a filtert használó profiloknál.
3. A részvételi akciókutatás és egy saját Instagram-profil elemzése
3.1. A user generated content, illetve a web 2.0 és a web 3.0
A web 2.0 fogalmát Tim O’Reilly vezette be 2004-ben nem sokkal az új média fogalmának megjelenése előtt, és elterjedését Lev Manovich a webes videótartalmak népszerűsödéséhez kapcsolta (Manovich, 2008, 33). A web 2.0 legfontosabb jellemzői: a tömeges kollaboráció, a hosszú farok elméletén alapuló fogyasztás, a szindikáció (ugyanazon felület más megjelenései különböző eszközökön), a folkszonómia (tartalomcímkézés), a felhasználók által gyártott tartalom
(Manovich 2008: 33). A tartalomgyártók száma sokkal nagyobb a hálózatban,
mint a web 1.0 korában, a tartalmak viszont még nem egyenesen hálózatban létrejövő, a közösségi média szoftveradottságaihoz kapcsolódó termékek, ahogyan
a web 3.0 korszakában ez a folyamat betetőződik (Manovich 2008: 34).
Az Instagram tipikusan 3.0-ás logikájú közösségi oldal: használói tartalomgyártóknak tekinthetőek, hiszen általában folyamatosan posztolnak az oldalukra,
sőt már azáltal tartalomgyártóknak minősülnek, hogy regisztráltak az oldalra, és
akár egyetlen képet is feltöltöttek. Ugyanakkor a posztolási rutint befolyásolják a
felület nyújtotta posztolási és tartalomszerkesztési lehetőségek is. Fontos elkülönítenünk azt a tartalomgyártót, aki egyfajta fényképalbumként használja az
Instagramot és a Facebookot – tehát a saját örömére készíti és posztolja a képeket, és leginkább a barátai és a családja a közönsége – attól a tartalomgyártótól,
akinek a posztjai már nemcsak emocionális töltetűek, hanem szimbolikus tőkéjüket használva nagyobb tömegekhez szólnak, nekik professzionális fiókjuk van.
Adrian Chan írta le azt a folyamatot, melynek során a web mint publikálási
médium elmozdult a kommunikációs médium funkciójának az irányába, ezzel
teret nyitva a ma is használatos közösségi médiafelületeknek, mint a Wikipédia,
a Facebook, a MySpace vagy a dolgozatom szempontjából jelentős Instagram
(vö. Chan 2011). Ezek kevésbé hagyományos közösségi médiafelületek a
moly.hu-hoz vagy a goodreads.com-hoz képest, amelyeknek a szoftveradottságai
limitáltak, csak bizonyos típusú tartalommegosztást tesznek lehetővé.
Az Instagram felhasználói közössége számos olyan alzsánert alkotott a felületen, amelyek akár önálló szubkultúraként is értelmezhetőek. A divat, a gasztró,
a lifestyle, a sport, a képzőművészeti témájú Instagram-profilok egyaránt nagyon
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sikeresek a platformon, ahogy a könyves Instagramok, vagyis az úgynevezett
bookstagramok is.
Példaként említhetjük a hazai #BREW influencerkísérletet, amely már 2005
óta zajlik Dragon Zoltán és Sebestyén Csilla vezetésével (l. Sebestyén–Dragon: A #BREW-kísérlet). A #BREW Instagram-oldal célja a 21. századi kávéfogyasztók esztétikai igényeinek kielégítése. A kutatás pontosan egy a fentebb
említettekhez hasonló alzsánerre építkezett ezzel a profillal, hiszen a kávé- és a
teafogyasztásnak jelentős hagyománya van a közösségi oldalon. A csoportidentitás és a közösség rendkívül fontos szerepet tölt be a #BREW esetében, csakúgy,
mint a saját profilom vizsgálatában is. A legégetőbb kérdés mindkét profil esetében, hogy némi idő elteltével, megfelelő minőségű tartalom gyártásával képes
lehet-e az influencer arra, hogy aktív közösséget építsen maga köré.
Módszertani szempontból a vizsgálódásom egyik legfontosabb síkja a részvételi akciókutatás, amely társadalomtudományi folyamatoknak, főleg a kisebbségekkel kapcsolatos jelenségeknek a vizsgálatában alkalmazandó (Málovics 2015:
185). Leglényegesebb elemei az akció, a beavatkozás és a folyamat, melynek során az elmélet elválaszthatatlanul összekapcsolódik a gyakorlattal. A részvételi akciókutatás hosszabb időt ölel fel, továbbá szembemegy minden korábbi konvencionális kutatási módszerrel, elveti a megfigyelésre, objektivitásra való hajlamot,
megszünteti a kutató és a kutatott közötti hierarchikus viszonyt (Málovics 2015:
187). A kutató részévé válik a kutatott jelenségnek, ő maga is formálja a résztvevők gondolkodását, viselkedését. A részvételi akciókutatást alkalmazók megpróbálnak egyfajta érzékenyítést véghezvinni a kutatott közösségben, rávenni a résztvevőket arra, hogy ők maguk is felismerjék a problémákat (Málovics 2015: 189).
Saját könyves profilommal hasonló céljaim vannak: azon kívül, hogy szeretném felhívni a figyelmet az olvasás fontosságára, próbálkozom egyfajta tudatosságot is közvetíteni a tartalmaimmal, bíztatva az követőket arra, hogy legyenek
megfontoltak az olvasási szokásaikat illetően.
A Bookstagram-közösség tagjai, bár tevékenységüket rendkívül egyedülállónak tartom, számos esetben olyan attitűdöt közvetítenek a profiljukkal, amely
szerintem nem feltétlenül a tudatos olvasást és könyvvásárlást támogatja. Az
első ilyen probléma, amellyel találkoztam a Bookstagramon töltött első hónapjaimban, az volt, hogy a Bookstagram-profilok tulajdonosainak többsége 15 és
20 év közötti nőként a legtöbb tartalmat, képet romantikus, populáris regények
köré szervezi, amelyek – bár képviselnek bizonyos fokú értéket – nem elégítik ki
az olvasni szerető Instagram-felhasználók változatos tartalmakra való igényét.
Folyamatosan próbálom ezt a problémát orvosolni a saját profilomon azzal, hogy
könyvek, zsánerek és témák széles választékát mutatom be a követőknek. Egy
ehhez hasonló probléma, amely nem a könyvekhez, sokkal inkább a felület
használatához kapcsolódik, az, hogy a Bookstagram-közösség rendkívül egyoldalúan alkalmazza a képek alatti kommentszekciót. Michael de Certeau rámutat
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a stratégiák és taktikák közötti különbségekre, amelyeket fontos számításba vennünk, ha közösségi médiáról beszélünk. A stratégia szabályrendszerek összességeként értelmezendő, amelyek adottak az individuum számára, nem változtathatóak meg, hiszen intézmények írják le őket. A taktikák ezzel szemben azokra a
módszerekre utalnak, ahogyan a személy saját képére formálja, saját kedve szerint alakítja a stratégiákat (de Certeau 2010: 21–22). Mindkét fogalom kulcsfontosságú manapság a tömegmédia, tömegtermelés korában, amikor az egyénnek
egyre nagyobb igénye alakult ki arra, hogy saját maga tervezze és alakítsa a produktumokat. Így – ahogyan Manovich megállapítja – a stratégiák maguk inspirálódnak a felhasználói taktikákból. A közösségi média oldalára lefordítva ez
annyit jelen, hogy az Instagram a felhasználó számára megmásíthatatlan stratégiákat biztosít, mint például a kommentszekciót, a posztolás lehetőségét, az üzenetváltás funkcióját, azt azonban a felhasználó dönti el, hogy miként igazítja
ezeket a saját igényeihez.
A saját taktikám a kommentszekció használatában az, hogy próbálok nemcsak saját magam és a követők, hanem az egyes követők között is beszélgetést
kialakítani. Folyamatosan kikérem a véleményüket egyfajta fórumként alkalmazva az Instagram kommentszekcióját; a legtöbb magyar bookstagramer ezzel
szemben csupán a képeket röviden dicsérő kommenteket kap, majd tömören
megköszönik őket. Ez csak egyetlen példa arra, hogy az közösségi oldalak által
biztosított stratégiákat hogyan alkalmazhatjuk taktikaként.
Az alábbiakban három posztot szeretnék kiemelni elemzés céljából a
módszertan szemléltetésére: saját tartalmaimat, elsősorban galériafotóimat próbáltam egy adott tematika szerint csoportosítani. A kiindulópontom az, hogy a
képeken a fotózott könyv, az adott kontextus és a kép alatt lévő szöveg milyen
viszonyban állnak egymással. A legjobban sikerült képek általában azok, amelyeken mindhárom elem összefügg, és egy téma köré szerveződik, természetesen
ezek egyben a legharmonikusabb képek is. Vizsgálom a használt hashtag-csokrot is mint a tartalom egyik fontos elemét.
3.2. Közösségépítés
A Bookstagram ugyanazon az elven működik, mint Whiterspoon könyvklubja, vagyis az olvasást, ami általában magányos tevékenység, a közösségi térbe
emeli be. Korábban az olvasón, a könyvön és az írón kívül nem létezett negyedik
tényező, amely számottevően beleszólt volna az értelmezésbe. Természetesen a
baráti, családi társaságok, könyvklubok mindig színterei voltak könyvről szóló
beszélgetéseknek, hiszen ez egyik legjobb kerete annak, hogy gondolatainkat
megoszthassuk, azonban ahhoz, hogy ez létrejöjjön, számos feltételnek kell
teljesülnie (Lehman–Scharer 1996: 26–27). Kijelenthetjük tehát, hogy az olvasásélmények döntő részében a klasszikus értelmezési folyamat működött. A
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Bookstagram ennek éppen az ellentétét, a közös értelmezési folyamatot kínálja,
vagyis a közösségi olvasást.
Bár a Bookstagram is közösségi térbe helyezi az olvasást, de legjobb példa
erre a jelenségre a világszerte használt goodreads.com, magyar viszonylatban
pedig a moly.hu. Ezek az oldalak ma már egyfajta könyv témájú facebookként
működnek az olvasni szerető közösségek számára. Ez nem meglepő, hiszen a lehetőségeknek olyan széles skáláját ajánlják a felhasználóknak, amely mindenki
számára csábító, aki olvasott már valaha regényt. A regisztrált felhasználó idézeteket tud feljegyezni, kommunikálni tud az írókkal, rajongói zónák tagja lehet,
értékelheti az olvasmányait, jelölheti a már elolvasott könyveket, úgynevezett
polcokat alakíthat ki, ahol bizonyos szempontok szerint csoportosíthatja a könyveit, hogy csak a legalapvetőbb funkciókat említsem.
Ehhez képest az Instagram által kínált lehetőségek jóval korlátozottabbak. Legalapvetőbb különbség az, hogy míg ezek az oldalak szövegközpontúak addig az
Instagram egyértelműen fotóközpontú platform. Tapasztalataim szerint Bookstagram-profil közösségépítő tevékenységet három térben végezhet: a kommentszekcióban, a privát üzenetekben, és 2016 augusztusától a Storiesban.
A kommentszekcióban történő beszélgetés kezdeményezése a kommunikáció
talán leggyümölcsözőbb formája a felületen. Egy kommentelővel történő beszélgetés során személyes élményre épülő kapcsolat alakul ki a két fél között, továbbá ezzel más követőket is kommentelésre ösztönözhetünk.
A Bookstagram-profilomon szokássá vált, hogy szinte minden galériaképem
alatt találhatnak a követők egy kérdést, amelyre válaszolhatnak az adott poszt
alatt. A folyamatos kérdés–válasz interakciónak fontos szerep jut. A kommentszekció személyes, tartalmilag is jelentős hozzászólásokkal töltődik fel ahelyett,
hogy minden hozzászólás csupán a kép méltatására vonatkozna. Egy bizonyos
idő eltelte után azt vettem észre, hogy a követőim – annak ellenére, hogy
közülük sokan nem válaszolnak az említett kérdésre – elolvassák és „kedvelik” a
kommentszekcióban szereplő egyes kommenteket, amelyek a saját véleményüket igazolják. Így a képi tartalom kiegészül egy másodlagos tartalommal, egy
beszélgetéssel, amelyet én indítok el, és a követők folytatnak véleményekkel.
A második fontos összetevője a kérdés–válasz alapján létrejövő kapcsolatnak
az Instagram újabb algoritmusához tartozik. Az új algoritmus egy kép elérését a
kapott hozzászólások és kommentek összegéből számítja ki. Tehát minél több
komment és kedvelés érkezik egy posztra, ezt az algoritmus pozitívumként értelmezi, és ábrázolja a képet más felhasználók számára is. Ez természetesen a katalizátora a Tifentale által vallott kompetitív fotózásnak (Tifentale–Manovich 2016:
173), hiszen minél lájkolhatóbb egy kép, annál több felhasználónak megjeleníti az
algoritmus is. Ezért a legnagyobb hiba, amit az Instagram-felhasználó elkövethet,
hogy nem válaszol azonnal a kommentekre. Ha napokat várunk a válaszadással,
egyrészt kevesebb valószínűséggel alakul ki beszélgetés, hiszen a téma aktualitását
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vesztheti, másrészt a saját kommentünk túl későn, csak napok múlva kerül a poszt
alá, amikor az algoritmus már egészen más posztokra figyel.
A Bookstagram és a kommentszekció kapcsolata igen érdekes számomra,
ugyanis a saját profilomon sokáig az eldöntendő vagy (legalábbis) a gyorsan megválaszolható kérdéseket preferáltam a képleírásban, mivel úgy gondoltam, hogy az
ezekre való válaszadás olyan kis időt vesz igénybe, amennyit szívesen fordítanak
erre a követőim. Az átlagos kommentmennyiség egy-egy ilyen kérdésre körülbelül
hat volt, 1500–2000-es követőtábor esetében.
Természetesen a folyamatos növekedés miatt számítottam a kommentszám
emelkedésére Egy idő után elhagytam a rövid kérdéseket, és komolyabb témákat
kezdtem boncolgatni a képleírásban. Olyan kérdéseket tettem fel, amelyek nemcsak egy íróra vagy egy könyv karakterére vonatkoznak, hanem sokkal inkább
egy jelenségre, társadalmi problémára. Amikor arra kértem a követőimet, hogy
nyilvánítsanak véleményt az adott témában, a kommentek nemcsak megsokasodtak, hanem beszélgetés alakult ki nemcsak köztem és a válaszadó között, hanem
az egyes válaszadók között is. Ezzel együtt kommentek is sokkal hosszabbak és
lényegesen tartalmasabbak lettek a korábbiakhoz képest.
Az utóbbi időszakban témaként próbáltam egy aktuális jelenséget, olvasással
kapcsolatos problémakört választani. A megbeszélt témák közül a követőtábort a
közelmúltban legjobban az oktatás és a kötelező olvasmányok kapcsolata aggasztotta. Ez a téma kifejezetten sok érzelmet, főképp felháborodást kiváltó topiknak bizonyult.
Természetesen egy kép alatti kommentek száma nem csupán a témaválasztástól függ, hiszen számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy Instagramfelhasználó egy egyébként képi és nem szöveges tartalmat támogató platformon
úgy döntsön, hogy hozzászólást ír. A feltételek közé tartozik, hogy a kép eléggé
megkapó és esztétikus legyen ahhoz, hogy megtekintője a képleírást is elolvassa,
és ne görgessen tovább a feeden. Fontos, ahogyan ezt korábban említettem, hogy
reflektáljon minél aktuálisabb, tömegeket érintő kérdésekre, amelyek lehetnek
nagyon általános témák is, például a karácsonyi olvasmányok topikja; de lehetnek egészen specifikus réteget érintő témák is, amelyek csak egy könyvre, íróra
vagy egy adott szociális helyzetben lévő csoportra vonatkoznak. Ilyenek lehetnek például: a kedvenc Harry Potter-karakter témája, hiszen a kérdés egyértelműen a Harry Potter-rajongókat érinti, vagy a gyermekek olvasóvá nevelésének
problematikája, ami a fiatal, kisgyermekes édesanyákat célozza meg.
Megfigyelésem szerint – bár a profilom a férfiak körében alacsony látogatottságú, ami tendencia a Bookstagram-profilok esetében – a képeim sokkal több
férfiaktól kapott hozzászólást generálnak, mint más magyar könyves profilok. A
probléma valószínűleg a „tipikus” női olvasó attitűdjével van, hiszen a magyar
bookstagramerek körülbelül 98%-a nő vagy fiatal lány; az általuk fotózott könyvek jelentős része a romantikus, erotikus, esetleg YA-fantasy kategóriába esik,
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ezáltal akaratlanul ugyan, de teljesen kívül maradnak a férfiak érdeklődésén,
akik előnyben részesítik a történelmi regény, a krimi vagy a horror kategóriáját.
Fontos megjegyezni, hogy a profilomon próbálok minél több zsánert vegyesen és sokoldalúan bemutatni pontosan azért, hogy mindenki érdeklődési körétől
függően arról nyilváníthasson véleményt, amit tényleg kedvel. Legfőbb célom a
kommentszekcióval az, hogy egy olyan folyamatos diskurzust hozzak létre saját
magam és a követők között, amelyből kölcsönösen profitálhatunk. Bár nagyra
értékelem a dicsérő hozzászólásokat, jóval inkább egy átgondolt, hosszabb témára reflektáló hozzászólás az, amit szívesebben fogadok a posztjaim alatt.
A privát üzenet ennek az éremnek a másik oldala, két ember közötti személyes
beszélgetés. A követők számos témával kapcsolatban írnak egy Bookstagram-profilnak, főleg akkor, ha a bookstagramer hajlandóságot mutat a válaszadásra, nyitottnak bizonyul a beszélgetésre. Többször találkoztam azzal a szemlélettel, hogy a
bookstagramert könyvszakértőként kezelik, személyre szabott könyvajánlást kérnek tőle, vagy tanácsot szeretnének egy adott problémával kapcsolatban.
Az Instagram Storiesnak, bár a bevezetése első pár hónapjában nem sok opciót
biztosított az interakcióra, később folyamatosan megjelentek olyan lehetőségei is,
amelyek a profiltulajdonos és a követők közötti kommunikációt népszerűsítették.
Mára számos ilyen matrica található már a Storiesban: mint a szavazás, a kérdés,
az említés vagy az emoji csúszkamatrica. Mindegyik remekül alkalmas rövidebb
interakciókra, kérdések feltételére, véleménynyilvánításra. Igyekszem a lehető legjobban kihasználni az InstaStoriest arra, hogy közösséget kovácsoljak a követőtáboromból, és sikerüljön egy irodalomhoz értő, tudatos olvasókból álló közösséget
kialakítanom. Az Storiesban gyakran posztolok különböző színfalak mögötti fotókat arról, hogyan fotózom, mit olvasok vagy csinálok éppen, vagy arról, hogy hogyan készülnek a képek. Ez segít beszélgetést kezdeményezni, nagyon sokszor
alapot ad üzenetváltásra is. Szintén a Storiest alkalmazom arra, ha gyorsan szükséges közölni a követőkkel valamit, segítséget, véleményt kérni.
Két rovatot készítek Storiesban, ezek a Nap Szava és az Irodalom Luxuskivitelben. Az első értelemszerűen különleges, idegen, ugyanakkor a magyar nyelvben is használatos szavak magyarázatára épül. A második, az Irodalom Luxuskivitelben nemrég indult, eddig két részt készítettem el belőle. Ebben különböző
irodalomtudományi problémákra, tévhitekre, érdekességekre világítok rá, amelyekkel tanulmányaim vagy olvasmányélményeim során találkoztam.
Az első részben az ellenfél és az antihős különbségével foglalkoztam, és a témát övező tévhitekkel, a másodikban a genius loci jelenségével. Mindkét rész
meglepően nagy népszerűségnek örvendett, számos üzenetet kaptam: a folytatásra bíztattak, témajavaslatokat tettek, esetleg köszönetüket fejezték ki a követők.
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Az Irodalom Luxuskivitelben rovat első része
3.3. A fotó
A korábban említett Tifentale–Manovich-tanulmányban, amely az Instagram
és a kompetitív fotográfia történetét vizsgálja, a médium demokratizálódásáról
van szó, azt állítva, hogy mára az okostelefonok megjelenésével bárki fotóssá
válhat, de ez csupán azt jelenti, hogy az eszközök már mindenki számára elérhetőek és könnyen hozzáférhetőek (Tifentale–Manovich 2016: 167). Az Instagram
mint közösségi platform pontosan erre építkezik, hiszen közönséget biztosít teljesen amatőr fotográfusoknak. A kompetitív fotográfia legfontosabb jellemzői
Tifentale szerint: magasan képzett, esztétikára építő tevékenység, mindig közönség számára készül (szemben a nem kompetitív családi, baráti fotókkal), és mindig nemzetközi környezetben létezik (i.m.: 173).
A kép lájkolhatósága különösen fontos az Instagram-fotósok szempontjából.
Ahhoz, hogy egy kép sikeres legyen, számos kritériumnak teljesülnie kell. A képnek önmagában is meg kell állnia a helyét: kreatívnak és egyedinek kell lennie. De
az is fontos, hogy a galéria többi képéhez is kapcsolódjon, tehát ne csak önmagában legyen jó, hanem az egység részeként is (illeszkedjen a színskálába, a szerkesztéshez stb.). Harmadikként említendők az olyan másodlagos jellemzők, mint a
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posztolás ideje, a hashtagek kiválasztása; ezek nem magához a fotóhoz tartoznak,
hanem paratextusként részt vesznek a végeredmény kialakításában.
Instagramon a kompetitív fotós gyakran felismerhető a Tifentale által antiselfie-nek nevezett képekről (i.m.: 179). Az anti-selfie általában nem tartalmazza a
szereplő arcát, csupán egy testrészt, kezet, lábfejet, akár teljes alakot hátulról, de a
legfontosabb, hogy nem látjuk az arcot, vagyis Tifentale szerint a selfie-vel
ellentétben az anti-selfie nem kiragadja a szereplőt az élményből, hanem azzal
teszi az élmény részévé, hogy nem mutatja meg a szereplő arcát (i.m.: 180).
Mivel én magát a könyvet másodlagosként, és az olvasásra fektetem a hangsúlyt, a tevékenységemet az olvasás népszerűsítésének tekintem. Ez a profilom
legfőbb üzenete is, hiszen nagy százalékban nem konkrét könyveket, olvasmányokat ajánlok, nagyon sokszor csupán magát az olvasást örökítem meg a képeimen
anti-selfie-ként, vagyis úgy, hogy nem látszik az arcom, ezzel jelezve a cselekvés
fontosságát, a szereplő másodlagosságát. A magyar Bookstagram-profilok nagy
részére nem jellemző anti-selfie-k készítése, legtöbbször magát a tárgyat, tehát a
könyvet, nem pedig az élményt, az olvasást fotózzák, talán ez tekinthető a legfontosabb különbségnek a saját profilom és a többi bookstagramer között.
A továbbiakban ismertetem a Bookstagram-profilok fotózási szokásai című
kérdőív eredményeinek elemzését. Ahogy a cím is mutatja, a kérdőívben kizárólag
fotózási szokásokkal, szerkesztési folyamatokkal kapcsolatos kérdések állnak. A
79 kitöltő gyakorlatilag többé-kevésbé képviseli a magyar Bookstagram-közösséget, amelynek létszámát körülbelül 80-100 személyre teszem.
Az egyik első kérdésre, amely arra irányult, hogy az utolsó húsz képét megtekintve a kitöltő számolja meg, hány képen szerepel ő maga is, a rövid válasz lehetőségét kihasználva változatos visszajelzések érkeztek. Valószínűsítettem, hogy a
hazai Bookstagram-tulajdonosok ilyenkor inkább a háttérbe vonulnak, és a könyvet részesítik előnyben és annak fotózását, ahelyett, hogy saját maguk szerepelnének a fotókon. Az, hogy a bookstagramerek kerülik a szereplést, nemcsak hazai,
de nemzetközi szinten is helytálló. Nagyon kevés olyan profil létezik, amelynek
tartalmában és fotóin az alkotó rendszeresen látható. Az egyik kitöltő így fogalmazott: „Nem igazán szerepelek. Azaz 1 képen vagyok rajta teljes valómban, de jobb
az inkognitó”. A kérdésre sokan nem válaszoltak, így csupán 45 válasz értékelése
alapján születtek az adatok: 14 bookstagramer nyilatkozott úgy, hogy az utolsó 20
képén 4–10 alkalommal látható, míg 31 személy csupán 0–3 alkalommal van jelen
a képeken, a visszajelzések többsége 0 vagy 1 képet említett, esetleg 1 képen látható testrészt. A testrész, kéz vagy lábfej láthatósága az anti-selfie használatára enged következtetni, tehát ezt a magyar bookstagramerek is alkalmazzák, azonban
náluk sokkal hangsúlyosabb szerepet kap a borító, azaz a könyv fotózása.
A hipotézisem a következő kérdés kapcsán az volt, hogy a sajátomon kívül kevés outdoorbookstagram van (vagyis olyan galériával rendelkező Bookstagram,
amely csak kinti, természetben készült képeket posztol). A feltételezésem megerő365

sítést nyert, hiszen a válaszadók közül mindössze ketten kattintottak a „csak kinti”
fotók opcióra. Az eredmény nem meglepő, nemzetközi viszonylatban a legtöbb
bookstagramer csak ritkán alkalmaz pusztán kinti fotókat a galériájában. Természetesen ez csupán abból adódik, hogy az olvasás alapvetően olyan tevékenység,
amelyet általában házban, szobában végzünk, sokkal ritkábban a természetben.
Számomra a legnagyobb meglepetést a következő kérdésre adott válaszok
okozták, ugyanis a válaszadók többsége nem törekszik arra, hogy egységes galériát alakítson ki a profilján. 44%-uk tudatosan próbál összefüggő galériát felépíteni. Sokkal több „igen” szavazatra számítottam, hiszen szerintem a legnagyobb
vonzerő egy potenciális követő számára az, ha egy Bookstagram-profilnak egységes galériája van, továbbá tiszta, kivehető üzenetet közöl a követőivel.
Az ezt követő kérdés kapcsán – „Ha a válasz igen, tehát törekedsz arra, hogy
egységes legyen a galériád, mennyire érzed sikeresnek az erre irányuló próbálkozásaidat?” – látszik, hogy csak 7 ember érzi saját galériáját maximálisan egységesnek a 45 válaszadó közül. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy kifejezetten
nehéz saját szemléletmódot, felismerhető stílust kialakítani az Instagramunkon.
Végül a szerkesztési folyamatban alkalmazott programokra kérdeztem rá. Szintén meglepő, hogy több mint 20 válaszadó csak az Instagram szerkesztő felületét
jelölte meg, amely – bár elég sok lehetőséget ad – meglehetősen amatőr. Komoly
előnye azonban, hogy ezzel végezhetünk leggyorsabban utómunkát egy képen.
Következtetésem szerint az Instagram szerkesztő felületét a kezdő, amatőr réteg
használja, néhányszáz követő után szinte mindenki másfajta képszerkesztőre tér át.
3.4. Célcsoport, célközönség
Az Instagram üzleti profiljának célközönség menüpontja az egyik megfelelő kiindulópont, ha változást szeretnénk elérni egy vállalkozás követőinek összetételében. Az adatok elemzése elengedhetetlen egy tudatosan felépített, organikusan növekvő bázis létrehozásához. Az Instagram megmutatja a profil tulajdonosának a
követők korosztályos, nemi, városi és országos eloszlását is. Az alábbi kördiagram
a nemek eloszlását mutatja: 18% és 82% a női követők javára. Ez az arány több
mint három hónapja stagnál, nem történt változás. Figyelembe véve a statisztikákat, melyek szerint az Instagram felhasználóinak 68%-a nő, és 32%-a férfi. A különbség a férfi és a női követők aránya között indokoltnak mondható, ha viszont
számításba vesszük, hogy a profilomon nem gyártok kifejezetten nőkhöz szóló tartalmat, nő központú könyvekkel és kérdésekkel pedig elvétve foglalkozom, akkor
a nemi arányok erőteljes eltolódása mégiscsak magyarázatra szorul.
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Gombos Péternek a 14–18 éves korosztályra irányuló felmérése alapján a lányok 28,5%-a, a fiúk 38,7%-a egyáltalán nem olvas könyvet, és a tesztelés évében
sem olvasott el egyetlen egy könyvet sem (Gombos 2017: 17). Tehát látva a nők
eleve magasabb arányát az Instagramon, továbbá kutatásokból ismerve, hogy a
fiúk, férfiak kevesebbet olvasnak, nem meglepő a férfi követők alacsony száma.
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Ha a fenti ábra alapján figyelembe vesszük az életkor szerinti eloszlást, láthatjuk, hogy a domináló korosztály a fiatal felnőtteké, ők a legszélesebb bázis az Instagramon, utánuk következnek a 25–34 év közöttiek. Érdekes, hogy jóval több 35–
44 éves követő van, mint 13–17 éves, pedig tartalmaimmal (YA-regények, kortárs
fantasy könyvek) gyakran az utóbbi célcsoportnak kedvezek.
Az alábbi ábrán a nők eloszlásában láthatjuk, hogy a 13–17-es és a 35–44-es
korosztály kevés különbséggel képviselteti magát. A domináló korosztály itt is a
fiatal felnőtteké, második pedig a 24–34-es korosztály. A két grafikont összehasonlítva több következtetést is levonhatunk: a fiatal, tinédzser férfiak mindössze
2%-át teszik ki a követőtábornak, míg a lányoknál 10%-os ez az arány, ami alátámasztja Gombos kutatását. Míg az említett kutatás 2017-ben zajlott, egy néhány évvel korábbi, 2004-ben végzett kutatás szerint a megkérdezett fiúk és lányok közül a fiúk 66%-a egyáltalán nem olvas könyvet (Ábrahám 2006: 7. táblázat). A lányoknál ez az arány csupán 34% volt. Ebből kiindulva igazolódni látszik az állítás, hogy a férfiak alapvetően kevesebbet olvasnak, mint a nők. Természetesen az olvasási szokások egy jó könyv hatására bármikor megváltozhatnak, azonban ha ez a gimnazista korig egyáltalán nem következett be, a tendencia egyre inkább azt mutatja, hogy valószínűleg később sem fog.

A következő szempont a követők élőhely szerinti megoszlása. Az országok
közül, bár nem toronymagasan, Magyarország vezet a maga 54%-ával, az utóbbi
hónapokban azon dolgozom, hogy ezt a számot folyamatosan feltornázzam, si368

került is néhány százalékos emelkedést elérnem, főleg a magyar hashtagek használatával. A második helyen az Amerikai Egyesült Államok áll nem meglepően,
hiszen az Egyesült Államok lakosságának van a legtöbb Instagram-profilja, több
mint 121 millió felhasználó van az országban. India 1%-os arányban képviselteti
magát, ez is magyarázható az országban található nagyszámú Instagram-felhasználóval, hiszen 2018-ban 71 millióan használták az Instagramot. Az Egyesült
Királyság 4%-a is betudható annak, hogy az Instagramon több mint 23 millió
ember onnan származik. A külföldi követők kapcsán kiemelendő, hogy ezek a
felhasználók nem külföldön élő magyarok, hanem külföldiek anyanyelvi angoltudással (két nyelven – angolul és magyarul is – található leírás a posztok alatt).

Számomra érdekes, hogy az országos eloszlást döntően befolyásolta, hogy
egy néhány hónappal ezelőtti posztomban véletlenül megcseréltem az angol és a
magyar nyelvű képleírást. Korábban az angol volt az első, tehát ha valaki a feed
részeként találkozott a fotómmal, egy kétsoros angol leírást látott, amennyiben
nem nyitotta le a szöveg folytatását. Az említett kép posztolása során a magyar
leírás felülre került, ez pedig azt eredményezte, hogy a kommentek száma rohamosan megnövekedett. A képleírást ezután mindig a magyarral kezdtem, így a
korábban kapott angol nyelvű kommentek száma lassan csökkeni kezdett, ezek
mára szinte teljesen eltűntek, a módosítás következtében a követők száma és
aránya is változott: a magyar bázis folyamatosan növekszik.
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4. Konklúzió
Az itt ismertetett kutatás egyik fontos következtetéseként végül elmondható,
hogy a mai olvasni szerető Instagram-felhasználók körében jellemző az enyémhez hasonló Bookstagram-profilok iránti igény, azonban szélesebb követő réteget, vagyis más szociális környezethez, korosztályhoz tartozó személyeket csak
folyamatos minőségi tartalomgyártással érhetünk el.
Bár saját profilom elemzése nem objektív, még ha a kutatás során törekedtem
is a tárgyilagos megközelítésre, ez volt az egyetlen módja annak, hogy hitelesen
írhassak a Bookstagram-jelenségről, hiszen csak a saját profilom számszerű adataihoz enged hozzáférést az Instagram. Továbbá ez az alapja a részvételi akciókutatásnak is, melynek módszereit eredményesen alkalmaztam a kutatás során.
A továbbiakban vizsgálatokat kívánok végezni a Z-generáció olvasási szokásai
és a közösségi média kapcsolatára vonatkozóan, akár nem hagyományos közösségi médiaoldalak tekintetében is, mint a korábban említett moly.hu vagy a
goodreads.com. Érdeklődöm az Instagram különböző hatásai iránt is, nem feltétlenül az olvasás felől közelítve, hanem más aspektusokból vizsgálva a jelenséget.
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Tóth Áron Tamás

A szemiotikai textológia mint transzferdiszciplína
Kosztolányi Dezső publicisztikai írásos munkásságának
vizsgálatában
1. Nyelv- és szövegszemlélet komparatisztikája
A szövegekkel való foglalkozás terén eddig szerzett tapasztalataim azt mutatják, hogy a szövegtani diskurzus a deduktív módszerek dominanciáján alapul.
Vagyis az elméleti keretrendszer megalkotása megelőzi a gyakorlati alkalmazást.
Véleményem szerint a fő kérdés nem az, hogy az elméleti és módszertani kiindulópont hogyan rögzítse a szöveg leírásában részt vevő tudományágak egymáshoz
való viszonyulását (Tolcsvai Nagy 2001: 42). Ez olyan parttalan tudományelméleti fejtegetéseknek is teret engedhet, amelyek aztán részlegesen vagy egyáltalán
nem lehetnek konvertálhatók a szöveggel való gyakorlati foglalkozásba.
Mivel nem tekintem központi kérdésnek, hogy a metodológia vagy a textológiai tudományok tárgya volt-e előbb, célszerűbbnek tartom inkább az induktív
alapokra épülő tudományos szemléletet. Egy olyan heurisztikus attitűdöt, amely
a valódi tárgyból kiindulva kezd az intuíciók tudatosításába, és csak utólagosan
verifikálja magát a felvonultatható diszciplináris axiómák, hipotézisek összegyűjtésével. A kulcsszó itt azért az intuíció, mert a körvonalazni kívánt Kosztolányi-intenció tettenérésében kiemelkedő fontosságúnak, elsőrendűnek ítélem.
Három részre tagolt dolgozatomban előbb azt a szubjektív megítélésekre épülő, teoretikus nyelvészeti perspektívát határozom meg, amely az ismertetni kívánt vizsgálat kiindulópontja. Ezt követően magát a szemiotikai textológiát mutatom be az elmélet főbb moduljaira koncentrálva, mivel a Petőfi S. János által
kifejtett szövegfelfogás számos vonatkozásban jól alkalmazható törekvéseim
egyik alappilléreként. Végül Kosztolányi-szövegek elemzését ismertetem azzal a
szándékkal, hogy publicisztikai tevékenysége nyomán feltérképezzek egy sajátos, intuitív nyelvszemléletet. Központi törekvésem rámutatni arra, miért kimeríthetetlen forrás a nyelvész Kosztolányi életműve egyedi nyelvi dogmatizmusának sajátos felismerései révén. Mindemellett tanulmányomnak nem célja ismertetni Kosztolányi Dezső nyelvszemléletét vagy nyelvművelői szerepét, hiszen
ezzel a szándékkal már számos korábbi, értékes munka született a korábbi években (ld. többek között Deme 1960, Szili 2009, Szegedy-Maszák 2010 stb.).
Ennek a törekvésnek a hátterében az a felismerés áll, hogy Kosztolányi nyelvszemléletét áthatja egy olyan (a korszakban már intenzíven működő) nyelvtudományos alapú okfejtéseken kívül álló szándék, amelyet – mint a nyelvészeti antropológia ágazatában – elsődlegesen a résztvevő megfigyelés és a dokumentáció ha372

tároz meg. Ennek a tudatos, ugyanakkor intuíciókból fogant nyelvszemléletnek a
nagysága azon alapszik, hogy valóban komolyan vette az általa is középpontba
helyezett princípiumot, azaz a nyelv dinamikus változását.
Gondolatmenetem egyik mérvadó tétele a nyelv és a szöveg szoros összefüggése dinamizmusuk révén. Erre az hívta fel a figyelmem, ahogyan Kosztolányi eszközként használja a szöveget mint komplex jelet a nyelv kiismerhetetlenségének
bizonyítására. Ennek a szerzői szándéknak az átörökítésére alapozva került a vizsgálat középpontjába a szöveg mint a humán- vagy társadalomtudományok legmeghatározóbb tárgya. A szöveg mint összetett rendszer egy az ehhez az összetettséghez idomuló tudományt igényel komponenseinek vizsgálatához. Ezt a feladatot
hivatott ellátni a szemiotikai textológia mint tudástranszfer diszciplína. Mivel pedig tudvalevő, hogy az ismeretek transzverzálásának és integrálásának igénye a tudományterületek között a digitális forradalom által eltüntetett szűk és kategorizált
diszciplináris határok hiányában keletkezett, a tudástranszfer fogalmának bevezetése témám szempontjából speciális igényként jelenik meg. Ebben az új, paradigmatikus szemléletben az interdiszciplinaritás indítéka az, hogy a kutatás szemlélete és az elemzés a kutatás tárgyához igazodik. A szöveg mint nyelvi produktum
és mint produkció egyaránt érdekes. A szöveget mint produktumot, valamint a
szövegalkotást és -befogadást mint produkciót is a nyelv működésével és változásával ekvivalens dinamizmus jellemzi.
A szöveg, a nyelv és az individuum viszonyrendszerében azonban érvényét
veszti a tudományos megközelítés deduktív–induktív formájának szembeállítása
a következő tételek miatt:
– „A tudományos megismerés mindig kommunikatív cselekvés is” (Tolcsvai Nagy
2017: 36).
– „A tudomány mint közösségi aktivitás előfeltételezi a nyelvet” (Pléh 1999: 38).
Ezeknek a megállapításoknak értelmében a szöveg egyszerre lehet eszköze
mind deduktív, mind induktív módszerekkel végrehajtott elemzésnek, ám ezek
alapvetően nem csak a nyelvészet területeire értendő állítások, hanem a tudományos és a hétköznapi élet különböző platformjain egyformán érvényesnek tekinthetők. Azaz egy átfogó szemléletű textológia egyfajta „metatudományos szupervizori” feladatot is elláthat, aminek háttere Kertész András elmélete alapján logikusan jellemezhető: „mivel a tudományos megismerés is szövegek formájában ölt
testet, s e szövegek szerkezetének és működésének ismerete fontos metatudományos feladat, a textológia eredményei olyan ZM-modulnak1 tekinthetők, amely
más ZM-modulokkal együttműködve a konstruktivitás elve alapján hozzájárul a
tudományos megismerés folyamatainak feltárásához” (Kertész 1992: 141).

1

ZM-modulok: metaelméletek.
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1.1. Egy textológiai tanulmány tárgya: mondat, szöveg, kommunikátum?
„If the doors of perception were cleansed,
everything would appear to man as it truly is, infinite.”2
(William Blake)
„There are things known, and things unknown,
and in between are the doors (of perception).”3
Jim Morrison (Aldous Huxley)
A jelenkor humántudományos diskurzusának egyik meghatározó fogalma a
kognitivizmus, amelynek függvényében episztemológiai keretrendszerünk is formálódik. Úgy vélem, a kognitív meghatározottság szoros kapcsolatban áll a kétely
fogalmával, amely mint antropológiai állandó, humán attribútum vagy teremtő kódoltság az embernek önmaga univerzális kontextusba helyezésére sarkalló vonása.
A kételyek pedig nem szimplán a gondolkodást magát indukálják, hanem az ítélőképesség produktív eszközeiként a kijelentések igazságérvényének körülhatárolását is elősegítik (Dobos 2015: 327). Így figyelhető meg a paradigmaváltások folyamatában a kételkedés magasabb amplitúdója, mely elsődlegesen a szövegek és kijelentések, nyilvános megnyilatkozások szintjén teljesedik ki.
Az eddigiekre alapozva kutatásom célja a szemiotikai textológia módszereinek
alkalmazásával, egy adott témára fókuszálva csökkenteni a feltáratlan és növelni a
feltárt kételyek halmazát, melyet aztán egy tudományterület remélhetően sikerrel
interiorizálhat. Mivel azonban figyelembe veendő az a – szintén Kertész András
által megfogalmazott – szempont, hogy „minél erősebb a kiinduló feltevés, annál
nagyobb a megalapozatlan végkövetkeztetések veszélye” a vizsgálat tárgyára
nézve (i.m.: 135), fontosnak tartom a fenti mottók mögötti szándék magyarázatát.
Valóban nehéz valamely intertextuálisan öröklődő megnyilatkozásról eldönteni, hogy milyen terminussal nevezhető meg leginformatívabban az a kategória,
amelybe sajátságait figyelembe véve besorolható: mondatként 4, valamilyen szövegtípusként vagy – a Petőfi S. János által bevezetett terminussal kifejezve –
kommunikátumként5 való felfogása teremti-e meg a legideálisabb kontextust
2

„Ha az érzékelés ajtói megtisztulnának, minden úgy tűnne fel az ember előtt, amilyen valójában:
végtelennek.” (Fordította: Szenczi Miklós.)
3
„Vannak ismert dolgok, s vannak ismeretlenek és azok között (az érzékelés) ajtói vannak.” (Saját
fordítás.)
4
„A mondat a beszédnek elemi, láncszemnyi egysége. Mondat minden olyan nyelvi eszközökből
álló megnyilatkozás vagy megnyilatkozásrész, amely a beszédfolyamatot, illetőleg a beszélő és a
hallgató közötti kommunikációs kapcsolatot egy kerek kifejező, tájékoztató és/vagy felhívó mozzanattal építi tovább” (Deme 1984: 61).
5
Kommunikátumnak tekintünk minden olyan (komplex) jelet, amely jelentéshordozó funkciója miatt szövegnek minősíthető. (Szöveg azonban nem kizárólag lexikális, ill. nyelvi jel lehet.)
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elemzéséhez. Visszatérve az előbbi, Kertész Andrástól idézett gondolathoz: a
kommunikátum fogalma szándékoltan olyan tág, hogy jelen esetben véleményem
szerint gátolja szilárd feltevések megállapítását, ugyanakkor a fogalom éppen falszifikálhatósága által biztosítja az elméleti keret sikeres továbbgondolását.
Eddigi benyomásaim és a fentiekben tárgyalt összefüggések alapján is úgy vélem, hogy a szövegekkel való tudományos foglalkozás túlmutat a nyelvészet határain, ez pedig valóban magyarázható a szöveg „kétes elemeivel”. Dolgozatommal a kétséget háttérbe szorítva azt kívánom kifejteni és elemzésekkel alátámasztani, hogy milyen előnyökkel és multidiszciplináris prosperitással jár, ha egyegy jelenség körüli diskurzus túllépi saját tudományterületén belüli magyarázatának szűk keretét, és nyitottá válik szemléletek sokaságával való kooperációra.
A szöveg fogalma a tudományos diskurzusokban Jurij Lotman szerint nem
„egyértelmű jelentéssel használatos […], jellemző ugyanakkor, hogy vitathatatlanul a humán tudományok egyik leggyakrabban előforduló terminusa” (Lotman
1998: 57). Lotman általános tendenciának véli a különböző tudományterületeken, hogy fejlődési szakaszaikban egyes kifejezéseik – tömeges megjelenésükből következően – elveszítik egyértelműségüket. Véleménye szerint ez a tendencia egy adott probléma aktualitására, ezáltal pedig kapcsolódó területekre hívja
fel a figyelmet abból az aspektusból, hogy „új tudományos elgondolások vannak
születőben” (uo.). Ez a vélemény, úgy gondolom, a szemiotikai textológia születésének hátterére is vonatkoztatható. A szöveg terminusának újszerű megközelítése nemcsak új elgondolásokat, de ezekre apellálva új tudományterületet is létrehozott e – jelen dolgozatban demonstrálandó – kommunikátumtan keretében.
A szövegről való gondolkodásnak így körvonalazott kontextusában érdemes
utalni Tolcsvai Nagy Gábornak egy másik gondolatára, amely szerint a szöveg
nem tükrözi, és nem is egyszerűen csak leképezi a világot, hanem összetett rendszerben modellálva reprezentálja azt egy interszubjektíven, valamint interkulturálisan is kódolt nyelvi szférában, melyet a kommunikációs interakcióban részt vevők
teremtenek meg (vö. Tolcsvai Nagy 2001: 121). Újszerű kételynek bizonyul ebből
a megközelítésből, hogy mit jelenthet az, ha egy szöveget koherensnek ítélünk?
Véleményem szerint ez az ítélet a szövegben feltehetőleg ábrázolt világról, az
értelmezőről, valamint a közöttük lévő kapcsolatról szól. Tehát elsősorban egy
olyan világfragmentumról, amelynek feltérképezhető határai vannak: „az egyéni
pszichikai tartalom” (Deme 1979: 59), illetve az ennek részleteiből kirajzolódó
„emberi szubjektivitás objektivációja” (Berger–Luckmann 1998: 57). Azaz a
szöveg a szubjektum pszichikumának objektivációjaként is értelmezhető jelenség.
1.2. Az asszociatív jelentés kategóriája: az egyéni tudati tartalék szerepe
A mottóul választott idézetek és a Kosztolányi írásaira támaszkodó kutatásom
közötti kapcsolat két síkon értelmezhető:
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– a mottók egyrészt eszközök annak bemutatására, hogy mennyire komplex a
szöveg mint nyelvi jel;
– másrészt a kapcsolat a fenti mottók és Kosztolányi között közvetett, csak alig
érzékelhető, és ennek jelentősége van a kibontakoztatandó elmélet tükrében,
amelyre lehetőséget a szemiotikai textológia kínál.
Az első idézet William Blake-től, a második a The Doors, amerikai alternatív
rockzenekar frontemberétől és billentyűsétől, a zárójellel kiegészített változat
pedig Aldous Huxley-tól származik. Ezekre az idézetekre úgy tekinthetünk, mint
komplex jelszerveződésekre, melyeknek általános jellemzői egy önszerveződő
folyamat eredményei (Csermely 2017: 214). Hogyan juthatunk el korszakokon
átívelve az angol-amerikai szépirodalomtól a szubkultúráig; irodalomban, zenében és társadalmi mozgalmakban egyaránt gyökeret verő megnyilatkozástól a
huszadik század eleji Magyarország egyik jeles alkotójáig?
A válasz szempontjából motiváltnak hat Reboul és Moeschler következő tétele, amely alappillérként köthető a pragmatika és a kognitív tudomány összefonódásához. A megnyilatkozások releváns interpretálásának hátterében ugyanis szerintük két feltétel áll: „az egyik a mentális állapotokkal való rendelkezés képessége […], a másik pedig az a képességünk, hogy mentális állapotokat tulajdonítsunk másoknak” (Reboul–Moeschler 2006: 50).
Ezt az összefüggést fontosnak tartom kiegészíteni az önreflexió fogalmával,
amely az embernek azt a képességét jelenti, amellyel saját magának tulajdonított
mentális állapotokat revideálhat. Ezzel a szöveg alkotója megkíméli az olvasót
attól, hogy mentális állapotot rendeljen megnyilatkozásához. Tehát önmagam
szupervizoraként a mottóul választott idézeteknek, a szemiotikai textológiának
és Kosztolányi Dezső elemzendő szövegeinek kapcsolódási tartományaként az
értelmező tudati tartalékát nevezem meg.
Saját háttértudásom a szövegekkel foglalkozás pillanatában különböző jelentéssíkok szintjén csoportosul úgy, hogy keverednek benne a laikus értelmezőre
jellemző intuíciók a szövegekről szóló szakmai ismeretekkel annak a felsőbbrendű célnak az érdekében, hogy megfejthessem az elemzett szövegek világának
kapcsolatát a szerző nyelvszemléletével, és hogy ehhez egy megfelelő teoretikus
nyelvészeti keret perspektíváját kínáljam. Saját nézőpontomat nem tekinthetem
tehát egy rögzített kutatói nézőpontnak, sokkal inkább egy ismeretekkel szukcesszíve feltöltekező szubjektum nézőpontjának, akinek az értékorientációja
akaratlanul is változékony.
Itt indokolt utalnom arra, hogy először a nem tipikus szövegek jelentésreprezentációja kapcsán olvastam reális áthidalási elgondolásról: egy új terminus, az
asszociatív jelentés bevezetésének kísérletéről abban az esetben, ha a koherencia
igazolásában az értelmi, a referenciális és a kommunikatív jelentéssík hármasa önmagában nem képes reprezentálni a szöveg jelentésfolytonosságának feltételeit
(lásd Dobi 2013). Ennek a fogalomnak a szerepe a fenti mottók vizsgálatában is
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megnyilvánulhat, és létjogosultságot nyerhet a többi jelentéssík mellett, mert az
idézett megnyilatkozások nem szimplán hétköznapi intertextusai egymásnak, hanem részei egy interperszonális megalapozottságú, kollektív emlékezet köré szerveződő ismerethalmaznak a társalgási térben, amivel párhuzamosan a valóságra
gyakorolt hatásuk történetileg tetten érhető. Azaz feltételezhető a szövegeknek a
külvilággal való folytonos korrelációja, kölcsönhatása a befogadói használat által.
Mint ahogyan ezt a mottók is bizonyítják, a szöveg a nyelv leválaszthatóságának
eszköze a kommunikatív szituáció „itt és most” állapotáról (Berger–Luckmann
i.m.: 59), ezáltal pedig tértől és időtől független kontinuitást teremt a hipertextuális
térben barangoló, az impulzusokat kumuláló emberi tudat számára.
Ez utóbbi összefüggések magyarázatára született a tudati tartalék fogalma,
amely a mentális működést jellemző jelenségek egyikeként, a dolgozat szempontjából lényeges tudományos diskurzus egyik egyre többet használt fogalma. Ez az a
komponens, amely hozzájárul a kontinuitás és a szövegen belüli topikfolytonosság
fenntartásához, és az elmúlt évtizedekben a kognitív tudomány hatása révén számos irányzat számára fontossá vált. Ennek a mentális tárháznak az összetevője a
kollektív tudás vagy kulturális emlékezet, amely megnyilvánulhat vallási, nemzeti
és egyéb szimbolikára épülő aspektusokban. A tudati tartalék egy olyan fogalmi
sémát is magában hordoz, amely az aktuális szöveg kontextusától függetlenül is
létezik. Ez a fogalmi háló felépül egy dologi kategóriákból álló tudáskeretből,
mely statikus jelentések halmaza, valamint egy forgatókönyvből6, amely a dinamikus jelentésű fogalmi sémaelemek összessége. És ahogy a tudáskeret összetételét
dinamizmus jellemzi, ez érvényes a szövegre is, amely dinamikus rendszerként
tucatnyi nem nyelvi körülményhez igazodik (vö. Dobi 2011: 18).
Mit jelent ebből a nézőpontból a szemiotikai textológia módszertani eljárása?
Úgy gondolom, komponenses elemzéseinek szisztematikája által „ajtókat” a
kételyek feltárására, kísérletet feloldásukra. Magyarázatokat arra, hogyan juthatunk el Blake-től Huxley-n át Morrisonig és az ő gondolkodásrendszerüket behálózó ajtókig, továbbá, hogy ezektől hogyan Kosztolányi Dezsőig és A szó hatalma,
valamint a Pesti pincér című írásig. Véleményem szerint ennek a hálózatnak
mindannyian részei és részesei vagyunk; általánosságban tekintve a kérdéskörre:
kifejezéseink arculata a szövegnek és használójának viszonyából tükröződik, ami
nyilvánvalóan érvényes a Kosztolányi szövegeivel való kapcsolódásunkra is.
Az, ahogyan Tolcsvai Nagy Gábor a kognitív tudomány talaján a kategorizációról gondolkodik, árnyalja a szövegjelentésről alkotott elképzelésünket. Szerinte a
kategorizáció aspektusából következően sem beszélhetünk egységesen ajtókról,
mivel a konstruálás minden nyelvi kifejezés jellemzője, amely a szituáció, az idő
és a résztvevők, valamint ezek viszonyainak függvényében telítődik jelentéssel,
6

Cselekedeteink és szinte normarendszerünk egészét meghatározzák ezek az úgynevezett forgatókönyvek, melyek szisztematikájával a pszichológia is sokat foglalkozik.

377

nyújt különböző kategorizációs módozatokat (Tolcsvai 2017: 22). Ezt az összefüggést Tátrai Szilárd még árnyaltabbá teszi azzal, ahogyan a kategorizációt jellemzi:
az ajtókról alkotott gondolattársítás szabadossága pedig éppen abban lelhető fel,
hogy nem kell a kategória minden példányának az összes absztrahált tulajdonsággal rendelkeznie (Tátrai 2011: 28).
2. Kísérlet a komplex nyelv- és szövegszemléletre
2.1. A szemiotikai textológia
Tudományos diskurzusokban lényeges kérdés, hogy egy adott diszciplína miként tesz eleget az adekvátság feltételeinek: a tudományos közönség előtt tisztázni
tudja-e tárgyát, módszereit és célját.
A szemiotikai textológia terminus technicus két kifejezése a következőképpen
értelmezendő: A textológia félreértéseket szülő asszociációk elkerülése végett alkalmazott, elhatárolt szövegtani terminus. Petőfi S. János azokat a képzettársításokat törekszik elkerülni, amelyeket a szöveggrammatika, a szövegnyelvészet vagy a
szövegtan elnevezések eredményeznek. A textológia elnevezés globálisabb érvényű meghatározás az előbbiekhez képest. A szemiotikai jelző a textológia fogalmának értelmezését a jelelmélet kontextusába utalja. A diszciplína jellemzőit Petőfi S.
a következő három pontban foglalja össze: a kommunikátumokat sajátos jelölő–
jelölt struktúrával rendelkező komplex jelként értelmezzük; verbális és nemverbális (egyéb notációrendszerbe tartozó) szemiotikai médiumok vizsgálatára egyaránt
vállalkozik; valamint a kommunikátumok vizsgálatában szintaktikai, szemantikai
és pragmatikai7 szempontokat is egyformán érvényesít (Petőfi 2004: 17–19).
Ezek szerint ez a tudományág úgy ötvözi és tereli közös mederbe a nyelvészeti
diskurzusok mindegyikét, hogy emellett elsősorban a kommunikációs szituációkból származó, komplex jelekként értelmezett uni- és multimediális kommunikátumok interpretálásának8 feltárására és komplex reprezentációjára törekszik.
Az itt ismertetett definitív sarokpontok alapján nyilvánvaló, hogy a szemiotikai
textológia kutatásának középpontjában a globális értelemben vett szövegek értelmezése áll. Ennek értelmében a szemiotikai textológia szövegfogalma olyan egyéni terminológiai attitűdöt hordoz magában, melyben „a szöveg szakszó multime7

Szintaktikai, amennyiben általános értelemben véve formai, avagy szerkezeti tényezőkre is figyelmet fordít. Szemantikai, hiszen intenzionális, azaz absztrakt, az értelmezés szerinti nyelvi elemekből
álló és extenzionális, azaz konkrét, valóságvonatkozású tényállást hozzárendelhető jelentéstani szempontokat sem nélkülöz. Pragmatikai, mivel a szöveg használati értékét és funkcióját veti vizsgálat alá
különböző kommunikációs szituációkban.
8
Az interpretáció többféle attitűdöt foglalhat magában a kommunikátumok megközelítésmódjainak
relációjában: az interpretációtipológia szempontjai közül Petőfi S. szerint „kitüntetett helyet foglal el
az elméleti – elsőfokú – leíró – strukturális – értelmező interpretáció” (Petőfi S. 1997: 72).
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diális, de dominánsan verbális kommunikátumra utal, amely egy tényleges vagy
feltételezett kommunikációszituációban egy tényleges vagy feltételezett funkció
betöltésére alkalmasnak minősíthető, s mint ilyen, összefüggőnek és teljesnek (valamiképpen lezárt egésznek) tartható” (Petőfi S. 1997: 62). Ez a szövegfelfogás
mindemellett két, ekvivalens viszonyban álló entitást feltételez: a jelölőt (szignifikánst) és a jelöltet (szignifikátumot), amelyek közötti kapcsolat jellemzésének igénye vezette el Petőfi S. Jánost a komplex jelmodell definiálásáig.
2.2. Komplex jelmodell és multidiszciplináris vonatkozás
Petőfi S. János a szövegre komplex jelként tekint, amelyben mind a jelölő,
mind pedig a jelölt komponens felbontható egy objektivált vagy objektiválható
síkra, valamint egy a jel használója által mentálisan leképezett síkra. Tehát a szöveget szemiotikai komponensekre tagolhatóként és e komponenses rendszert mentális modellbe ágyazottként képzeli el. Ebből adódik a diszciplína újszerűsége: az
imágó (a mentálisan leképezett sík) köré szerveződő megközelítés szemlélete.

A megkettőzött jelmodell
Az ábrán a megkettőzött jelmodellt szemléltető ikonikus rajz látható (Petőfi
S. 2009: 75). Az egyes ikonok röviden a következőképpen értelmezhetők:
– Balról jobbra haladva a jelölő komponensei között a vehikulum (a fizikai megjelenési forma), a vehikulum-imágó (a fizikai manifesztációról alkotott mentális
kép) és a formáció-imágó (a formai szerveződésről alkotott mentális kép látható;
– a jelölt komponensei között pedig jobbról balra haladva a relátum (az objektívnek feltételezett valóságvonatkozás), a relátum-imágó (a tényállás-konfiguráció
mentális képe), valamint a szenzus-imágó (a jelentésszerveződés mentális képe).
A jelmodell komponenseinek ismeretében bármely szöveghez rendelt jelentés
akkor tekinthető jól formáltnak, ha a befogadó összefüggőnek ítéli a fizikai manifesztáció imágójához önmaga által – az interpretáció során – rendelt tényállást
(a relátum-imágót, illetve a szenzus-imágót). A szövegjelentés reprezentációja
szempontjából lényeges fogalomként vezeti be Petőfi S. a szöveg-összefüggőség
terminológiájába a konstringencia fogalmát, amely mint szövegértelmezői ítélet
– különösen azokban az esetekben, amikor a verbális képződmény textualitása
pusztán nyelvészeti eszközökkel nem ragadható meg – az értelmezés kontextu379

sának kiterjesztéséhez járul hozzá. Egyes szövegmondatok között elégséges, de
nem szükséges feltétel a konnexitás és a kohézió teljesülése, a koherencia ezek
nélkül is teljesülhet, amennyiben a szöveghez rendelhető tényállás-komplexum
összefüggő, azaz konstringens. Tehát a konstringencia jelensége globálisan képes jellemezni a befogadó benyomását a szöveg által feltételezetten kifejezett
tényállásról, figyelembe véve a szövegértelmezésben alkalmazott befogadói tudásbázisok sokféleségét, multidiszciplináris vonatkozásukat.
Említésre méltó az eddig tárgyaltak vonatkozásában, hogy a szemiotikai textológia szemléletének önmagából adódó sajátossága az inter- illetve multidiszciplinaritás. Bár a diszciplína autonómiája megkérdőjelezhetetlen, módszereiben
olyan szempontrendszerekkel operál, melyekben érzékelhetően jelen van számos
egyéb tudományterület kutatási eredményeinek lenyomata. Ezzel a nyitottsággal
teret ad a megközelítések kölcsönhatásának, egy mederben tartva a különböző
perspektívák alkalmazását. Az integratív szemlélet által – ahogyan ez már fentebb, Kertész megállapítása nyomán is világossá vált – ez a módszertani, illetve
elméleti keret kísérleteivel jelentős befolyással lehet a nyelvészet egészének
fejlődésére (Petőfi S. 2004: 63). Ebben áll paradigmatikus forradalmisága is.
3. Szövegelemzés a szemiotikai textológia módszereivel
3.1. Nyelvszemléleti kitekintés
Kosztolányi, a nyelvművelő irodalmár számos esszéjében, recenziójában és
karcolatában hangot adott a nyelvvel és a grammatikával kapcsolatos – olykor
következetlen (vö. Szegedy-Maszák 2010: 544) – szemléletéről. Jelen dolgozat
fókuszában nem ezek az írások állnak, érdeklődésem inkább azokra a szövegekre irányul, amelyek művészi öncélúságukban (Kosztolányi 2004: 665), csak közvetve tükrözik szerzőjük nyelvről szóló eszmerendszerét. Olyan publicisztikai
írásait választom eszközül nyelvszemlélete bemutatásához, melyekben „át kell
verekednünk” magunkat az elsődleges jelentéssíkon ahhoz, hogy a nyelvteoretikai intenciók jegyeire bukkanhassunk. Ebben a műveletben igyekszem kinyerni
a legkomolyabb összefüggéseket „magából a szövegből, a szöveg elemeinek a
fölbontása, a szöveg legkisebb egységeinek, a szöveg molekuláinak és atomjainak, a szöveg nyelvtani kapcsolatainak […] tüzetes elemzéséből” (Kosztolányi
1999: 483), ahogyan ezt témám „alanya és tárgya”, Kosztolányi is elvárná tőlem.
A vizsgált szövegekben nyomatékos a nyelvi viszonylagosság nézőpontja,
melyből Kosztolányi számára a kulturális egyetemesség eszmerendszere elvszerűen elutasítandónak számít (Szegedy-Maszák i.m.: 528–533), hiszen a nyelvre
elsődlegesen mint a nemzetjellem kifejeződésére tekint (Szegedy-Maszák i.m.:
533). Ebből következően, szembemenvén a nyugati korszakbéli (elsősorban
francia) szemlélettel, olyan interkulturális álláspontot fogalmaz meg, melyben a
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nemzetek közötti kulturális differencia letapogathatóságát a nyelvek összetettségében, egyediségében határozza meg. Kosztolányi, úgy vélem, a nyelvészek
gondolkodására inspirálóan hathat erre a – máig lezáratlan – problémára adott
válaszával is. Pléh Csaba gondolatát idézve a relativizmus kapcsán: „visszatérő
ingadozás, hogy amikor ezt a meghatározó szerepet kutatjuk, ha a lexikát tekintjük, a nyelvtani kategóriákat és a szabályokat, vagy a szociális szabályokat és a
társalgási pragmatikát” (Pléh i.m.: 41), Kosztolányi szövegeiben szinte minden
területet egyformán körüljáró választ lehet találni. Emiatt ha a módszertani boncolás alá vett tárcáit figyelmesen elolvassuk, és megengedjük magunknak egyfajta szerzői intenció rávetítését az elemzett szövegekre – a differenciálódás egy
még mélyebb, társadalmi rétegek közötti szociokulturális ellentétére kaphatunk
találó példát. Kosztolányi egy-egy kommunikációs szituáció keretén át mutat rá
arra, hogy egy megnyilatkozás értéke és interpretálása eltérő hatást gyakorolhat
a társalgásban részt vevő felekre.
Fontosnak tartom itt is kiemelni, hogy amikor egy máig érvényes szellemi
irányzat elveit visszavetítem Kosztolányi szövegeire, nem holmi anakronizmusra
hívom fel a figyelmet, hanem arra, hogy Kosztolányi puszta intuícióból és a
mindennapi nyelvhasználat, valamint kora nyelvészeti eszméinek átfogó ismereteiből szintetizálva olyan megállapításokat tesz indirekt módon, melyekkel meghaladja kora mainstream nyelvszemléleti ideológiáit.
3.2. A szó hatalma. Játék a prekoncepciókkal
A szó hatalma
Mindig tudtam, hogy a szóban sátáni erő lappang, s beszélni annyi, mint cselekedni. De az ember folyton tanul.
Évekkel ezelőtt összekaptam egy vidéki rokonommal, egy hatvanéves öregúrral.
Jámbor, kedves, szeretetre méltó lélek ő. Egész életében nem sok vizet zavart.
Inkább a bor iránt érdeklődött. Kártyázott, vadászgatott és pipázott.
De amikor ölre mentünk, az ő önérzete is fölágaskodott, az enyém is. Csúnya
dolgokat vagdosott a fejemhez. Én se maradtam adós. Végül azt kiáltottam oda,
hogy tanulatlan és műveletlen.
Ezt tüstént megbántam. Később ő is megbánta sokkal borsosabb sértéseit.
Mind a ketten megkövettük egymást. Azóta szent közöttünk a béke.
Minap meglátogattam a lakásán. Nem volt otthon. Lámpát gyújtottam, nézegettem a környezetét: a csizmáit, vadászfegyvereit, dohányszitáit, a pipáit.
Az asztalnál – nem kis meglepetésemre – egy könyv volt nyitva, egy francia
nyelvtan. Mellette füzet, már majdnem teljesen teleírva gyakorlatokkal. Franciául
tanult. Megállapítottam, hogy rövidesen a szóváltásunk után foganhatott meg végzetes elhatározása.
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Bevallom, a szédület fogott el.
Franciául tanult itt a tanyán, ahol egy lélek sem érti őt, a libák és a kocák között, öreg fővel, csak azért, hogy többé senki se lobbanthassa a szemére, amit én,
hogy műveletlen.
Mit tegyek? Lebeszéljem? A passé defini-nél tart. Visszatartsam? Már késő. Ha
isten élteti, néhány év múlva befejezi a nyelvtant, és úgy fog koporsóba kerülni,
hogy tud franciául.
Mindez pedig két szó miatt, egy szó miatt. Az élet dermesztő.
A szó hatalma cselekménye alapvetően két fogalmi séma diszharmóniájára
épül, melyek önmagukban nem ígérnének izgalmas történetet a befogadó számára, azonban érdekes együttállásuk bonyodalmat, az elváráshorizontokat kielégítő
forgatókönyvet generál.
Az egyik középpontban álló fogalmi séma egy vita forgatókönyve, mellyel úgy
szembesülünk a történetben, hogy minden hétköznapi momentuma megjelenik a
verbális szerveződés mezoszintjén. De mi adja akkor azt a pluszt, amivel az olvasói elváráshorizont kielégülhet? Ennek magyarázatában a tudati tartalék kap fontos
szerepet, melynek fogalmi sémáiban azok a kulturálisan adott ismeretstruktúrák
válnak aktívvá, amelyek az olvasó jelentésreprezentációjában hangsúlyosnak számítanak (Síklaki 1988: 301).
Ezt az első pár bekezdésig egyhangúnak titulálható történetet így azonban
egy, a terminológiai szóhasználatban hibának nevezhető elem akasztja meg,
amely a prototipikus vita-séma cselekményét eltéríti, nem az elvártak szerint viszi végbe (Schank–Abelson 1988: 368–372):
„De amikor ölre mentünk, az ő önérzete is fölágaskodott, az enyém is. Csúnya dolgokat vagdosott a fejemhez. Én se maradtam adós. Végül azt kiáltottam
oda, hogy tanulatlan és műveletlen.”
A szövegfókuszban pedig a két meghatározó fogalmi séma diszharmóniájának revelációja teljesedik ki:
„Franciául tanult. Megállapítottam, hogy rövidesen a szóváltásunk után foganhatott meg végzetes elhatározása.
Bevallom, a szédület fogott el.
Franciául tanult itt a tanyán, ahol egy lélek sem érti őt, a libák és a kocák között, öreg fővel, csak azért, hogy többé senki se lobbanthassa a szemére, amit én,
hogy műveletlen.”
A franciául tanult kijelentés megismétlése nem csak tovább erősíti a kohéziót,
de nyomatékosít is. A tanyának mint a szövegben a vidék szinonimájának a tudáskerete közé keveredik egy – a vitában használt statikus elemekkel (tanulatlan, műveletlen) szemben létrejött – jelentéstényező, a francia nyelv tanulása, amelynek
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extenzionális jelentése a francia nyelv mint a korabeli műveltség szimbóluma. A
vitában a narrátor részéről tett megnyilatkozás szópárjai, valamint a franciául tanult egymás kontextuális antonímái. Erre a tanyasi tudáskeretben megjelenő „deviáns” elemre eszmél fel maga az elbeszélő is, és ez okozza szédületét.
Az elemzés szüzséjének egyedisége ezen az ellentéten alapszik. A terjedelmi
korlátokra való tekintettel itt a kontextualizálás perspektíváját is vizsgálat alá vonó
esettanulmányra hivatkozom, amely nemrég jelent meg az Officina Textologica 20.
kötetében (l. Tóth 2018).
3.3. Integratív igény. A transzverzális jelleg megmutatkozása.
Míg A szó hatalma elsődlegesen makrodiszciplínák szemléletével áll kapcsolatba, a második elemzett szöveg a nyelvészeten belüli társdiszciplínákét helyezi
előtérbe. Ezeknek a nyelvészeti diszciplínáknak a kiválasztódása olyan – Kosztolányi nyelvszemléletéből származó – tételszerű felismerések mentén történik, mint
– a nyelvi viszonylagosság feltételezése, mely humboldti alapon áll, de párhuzamot mutat a Franz Boas-féle kulturális relativizmus hipotézisével;
– az egyenrangú kulturális kódoltság;
– valamint a nyelv társadalmi termékként való meghatározása (l. Szili 2009: 16).
Ezek külön-külön a nyelvészeti antropológia és a szociolingvisztika központi
fogalmai. Nem hagyhatók figyelmen kívül Kosztolányinak azon észrevételei
sem más munkáiban, amelyek az ige egyedi mozgalmasságát fejtegetve kétségtelenül a kognitív szemantika egyik központi témájával hozhatók összefüggésbe.
A Kosztolányi-korpuszban felismerhető hívószavak a következő elemzésben a
hálózatkutatás és a nyelvtudomány elméletével kapcsolatba hozva válnak inherensen értelmezhető hordozóivá bizonyos tudományos téziseknek.
Ahogyan A szó hatalma elemzésében igazolódott: a szövegértelem szempontjából releváns fogalmi sémák az értelmező mentális lexikonának elemeiből hálózatszerűen válogatódnak ki, igazolva Tolcsvai Nagy Gábor állítását: „a nyelvi
rendszer adekvát modellje a hálózat, nem a hierarchia” (Tolcsvai Nagy 2013: 14–
28). Ennek a hálózatelvű rendszernek, valamint az ezt felépítő mentális lexikonnak
illusztrációjaként hívja fel a figyelmet magára Kosztolányi következő szövege.
3.4. Pesti pincér. Változat egy szociopragmatikai problémára.
Pesti pincér
Régóta szeretnék már tanulmányt írni róla, hogy milyen eszes, kedves, figyelmes, talpraesett, baráti, készséges, művelt, elmés, gyors és tapintatos. Sehol a világon nincs párja.
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Amellett nem afféle alak, akit egy pár szóval jellemezni lehetne. Szerepet játszik, de ezer és ezer szerepet, ahány vendége van. Néhány másodperc alatt tudja,
kivel van dolga, s tüstént alkalmazkodik hozzá, mint a jó házastárs felölti szokásait, elérti szeszélyeit és rigolyáit, még a szókincsét is elsajátítja, s csak azt használja. A szellemi rugalmasság csodája ő.
Fiatal korunkban Józsi szolgált ki bennünket a kávéházban, ahol sok beszélő
író és különc tanyázott.
Egyszer asztalunkra tett egy tálcát, hat pohár vízzel. A tálca, a poharak, a víz
tündököltek a reggeli verőfényben.
Valamelyikünk azonban rámeredt a poharakra, rémült arccal.
– Józsi – mondta –, nézze – és mutogatja neki a poharakban a vizet, szemrehányóan és számon kérően. – Nem látja? Nedves, és teljesen összefolyik.
Józsi szintén megriadt. A poharak fölé hajolt. Egy darabig figyelte a vizet, hogy
mintegy megállapítsa, vajon barátunk észrevétele megfelel-e a valóságnak.
– Igen, kérem – felelte végül komolyan, szemrebbenés nélkül –, mi is már évek óta
tapasztaljuk.
Aztán elsietett. A többi asztaloknál a kávénénikékkel, a miniszteri tanácsosokkal, a lócsiszárokkal tárgyalt hasonlóan, mindegyikkel a maga modorában, a maga nyelvén, a maga szellemében.
Jelen elemzés szempontjából figyelemre méltó kiindulópont Pléh Csaba tétele: „A relativista szerint a nyelvek eltérései gondolkodásmódok eltéréseit tükrözik” (Pléh 1999: 45). Kosztolányi ezen túlmutat azzal, hogy a relativizmus módszereivel az azonos nyelvet beszélők közösségén belül is jelentős különbségeket
domborít ki. Ahogy ez a kiemelt kifejezések közötti jelentésviszonyok alapján
látható, a címtől kiindulva az elképzelt kotextus (azaz a feltételezetten ábrázolt
szituáció), a különféle névmási proformák és az egyes szám harmadik személyű
narráció lineáris kohéziós elemekként teremtik meg a szöveg jelentés-összefüggését. Az első szövegmondat és a cím viszonya pedig ironikus hangnem prekoncepcióját készíti elő, amit a szeretnék tanulmányt írni róla szövegmondatból kiragadható tanulmány és pincér, egymással primér jelentéskapcsolatban nem lévő
fogalmak azonos tudáskeretbe rendezése teremt.
A vízzel új széma emelődik a középpontba az egyszer által nyitott eseményidő terében, amely az ironikus hatáskeltésnek a szöveg egészére való kiterjesztését szolgálja. Ennek a mezostruktúrának a központi motívuma a színlelt megrökönyödés a víz prototipikus kategóriáin, a nedvességen és a folyékony halmazállapoton mint meghatározó és jellegzetes jegyeken. A „kihívásra” adott válasz a
szöveg fókuszmondata: a mi is már évek óta tapasztaljuk reakció tanúsítja a pincérnek a szöveg elején tulajdonított szellemi magasságot. Ez a válasz kiküszöböli a játékos és acsarkodó kérdést, amelynek magyarázata – ha alaposan belegondolunk – a lakoffi tapasztalati realizmus szemléletén alapszik.
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Azoknak a jelenségeknek a hátterét, amelyeket a szemiotikai textológiai vizsgálat meglátásom szerint nem tud explicitté tenni, két nyelvészeti diszciplína
módszertanával, a hálózatkutatáséval és a kognitív nyelvészetével kísérlem meg
feltárni. Előbbi a kisvilágok nyelvi regiszterekben betöltött szerepének jellemzésével, utóbbi pedig két, inherens időbeli folyamatával központi szerepet játszó
ige koherenciateremtő összefüggésének aspektusából válik fontossá.
Az elért és az elsajátít igék szerepe a szövegértelem szerveződésében két
kognitív szemantikai szempontból is megközelíthető. Az említett igék lexikális
jelentése, illetve a folyamat eseményszerkezete szerint mentális folyamatot kifejező igékről van szó (vö. Tolcsvai Nagy 2013: 208–227):

Lexikális jelentés

Forrástartomány
Céltartomány
A folyamat eseményszerkezete
A folyamat
időszerkezete
Jelentéshez társuló névszók

elért
elsajátít
ért ts ige 1. Vminek burkolt sajátít ts ige 1. vál Sajátjáértelmét tüstént felfogja.
vá tesz, megtanul. 2. Közg
Azonnal megért vkit. 2. ritk Jog Birtokába vesz vmit,
Félreért.
ami még senkié sem volt.
Egy aktív experiens auditívan érzékeli egy kezdeményező szerepű figura (energiaforrás) megnyilatkozását.
Egy aktív experiens mentálisan érzékel (megért) egy
összefüggést.
Mentális folyamatot kifejező.
Kezdőpontos, gyors.

Kezdőpontos, lassú.

Eszes, figyelmes, talpraesett, Készséges, művelt, tapinelmés, gyors.
tatos.

A két kulcsszó (elért, elsajátít) kognitív szerkezeti váza
Egyrészt – forrás- és céltartomány viszonylatában – mindkét esetben az ige inherens időbeliségén belül olyan aktív experienst (átélőt) feltételezünk, aki auditívan érzékeli egy kezdeményező szerepű figura (energiaforrás) megnyilatkozását,
és ugyanez az experiens a céltartomány végeredményeképpen mentálisan érzékeli
(megérti) a hallott összefüggést.
Másrészt a két folyamat időbeli lefolyása eltérő: az elért archaikus használatú
ige pillanatnyiságot fejez ki, az elsajátít egy lassabban végbemenő folyamatot. Jelentésük meghatározott státuszához társulnak az alul felsorolt névszók is, melyek a
folyamat e részletes időbeliségét hivatottak igazolni. A két ige tehát mintegy önmagában hordozza a tartalom vezérfonalát, amely az említett pincér kiemelkedő
kognitív képességeinek megfigyelésén és annak dokumentálásán alapul.
Gondolatmenetem utolsó szempontja a hálózatstruktúra alkalmazásának hitelességére ad példát, mely Tolcsvai Nagy szerint „az elmúlt időszakban más tudo385

mányokból lett a nyelvtudomány egy kiemelten fontos elméleti szervezőfogalma”
(Tolcsvai Nagy 2017: 36). Terminológiai apparátusából jelen elemzés esetében a
kisvilágság koncepciója áll a középpontban.
Ez – a szociolingvisztikában és az antropológiai nyelvészetben egyaránt használt – fogalom a nyelvi háló része, szerkezeti modulok sokasága, amelyek a hálóból szerveződnek nem véletlenszerű (skálafüggetlen) jelleggel. A fogalom tartalmi
lényege, hogy a szavak kapcsolata a valóságvonatkozás szempontjából nem véletlen eredménye, és ezeknek a kapcsolatoknak a csoportosulása teremti meg a különböző nyelvváltozatokat, szociolektusokat, vagy hoz létre sajátos nyelvi regisztereket. Ilyen regiszterekre hoz példát a szövegben Kosztolányi is a lócsiszárokkal,
a miniszteri tanácsosokkal és a kávénénikkel, akikhez a pincér tovarobog, és ezt az
önmagában is különleges megfigyelést egészíti ki az extranyelvi sík fontosságának
kidomborításával az utolsó szövegmondat szavaival. „A gondolat egyben az emberi sokoldalúság és kreativitás programja is, ahol a változatok (a nyelvek) magukban értékek is” – írja Pléh (i.m.: 45). Ezt Balázs Géza a következőképpen fogalmazza meg a hálózatkutatás aspektusából: „a nyelvi modulok száma, azok gazdagsága, használata összefügg az ember társas viszonyaival. A nyelvi modulok rugalmas használata a társadalmi boldogulás egyik alapfeltétele” (Balázs 2017: 25).
Míg tehát az említett két kutató eltérő tudományos eredményein keresztül, addig
Kosztolányi puszta intuícióval bizonyítja, hogy a nyelvi modulok gazdagsága és
ezek rugalmas használatának képessége a társadalmi (az elemzett szöveg alapján
pedig a szakmai, vagy akár a tudományos) boldogulás egyik alapfeltétele.
4. Összegzés
A két mű és a nyelvszemlélet kontrasztív szemlélete kapcsán Pléh Csaba tömör
összegzésére hivatkozom, amely minden gondolkodásmódot és kulturális rendet
változatként ítél meg Humboldt nyomán (Pléh i.m.: 146). Kosztolányi két elemzett
szövegéből legerősebben a narratív relativizmus elméletének ösztönös megérzése
vált kimutathatóvá, melynek koncepciója az eltérő beszédmódok elsajátíthatóságának feltételezése a kulturális szocializáció lenyomatainak függésében. Leginkább
az kerül mindkét szöveg szüzséjének középpontjába, és válik a narratívát meghatározó elemmé, hogy az eltérő beszédmódok milyen eltérő világképeket és gondolkodásmódokat tükrözhetnek (Pléh i.m.: 138–139). Ez önmagában szűk szelete lenne a szemlélet bemutatásának, hiszen a Nyelv és lélek vagy a Muradin László által
válogatott Gondolatok a nyelvről szövegeit felidézve vitathatatlanul igazolható,
hogy Kosztolányi sokkal szélesebb spektrumon gondolkozott nyelvi kérdésekben.
Az eddig használt korpuszból (Ember és világ) hasonlóan komplex multidiszciplináris elemzést követelhetne meg a Labda, az Utolsó szó vagy a Harag című írások
górcső alá vétele. Ezek a címek is – akár a Pesti pincér vagy A szó hatalma –
386

olyan univerzális tartalmat jelölnek meg főneveikkel, amelyek „a tudati tartalék
statikus jelentéseinek tág tudáskeretét hívják tetemre” (Tóth 2017: 105).
A szemiotikai textológia a szövegekhez és a kommunikációs szituációkhoz való odafordulás szempontjainak gazdag tárházát biztosítja alkalmazója számára;
olyan módszerek bevonását „legalizálja”, melyek valóban multidiszciplináris síkra
emelik. A szövegek legprofánabb manifesztációjukban is komplex jelekként működnek, ennek a szempontnak a figyelmen kívül hagyása devalválja bármilyen
tárgykör tudományos megközelítését. Véleményem szerint ennek a diszciplínának
az elsajátításával a befogadó lehetőség szerint objektiválhatja értelmezői attitűdjét,
melynek gyakorlására, a folyamatos önreflexióra elengedhetetlenül szükség van.
És bár fennállhat a veszélye az ilyen jellegű munkák keretében annak, hogy a tudományok közötti átjárás vagy a terminusokkal való kommunikáció az összemérhetetlenségbe torkollhat (Tolcsvai Nagy 2017: 35), ezt szem előtt tartva dolgozatomban igyekeztem minden integratív intenciómat megfelelően alátámasztani.
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Tóth Bernadett

Túlélés vagy innováció?
Kistelepülések lokális stratégiái a rurális térségekben
1. Bevezetés
Tanulmányomban az 1000 fős lélekszám alatti kistelepülések önfenntartóvá
válásának alternatíváit vizsgálom. Az érintettség jelentős: Magyarországon a jelenleg nyilvántartott 3155 településből 1125 aprófalu, melyek 500 fős lélekszám
alatti népességgel rendelkeznek (Zsár 2016). Napjainkban a magyar vidék az évtizedek óta halmozódó dekadens folyamatok eredményeképpen erejüket meghaladó problémákkal áll szemben. A legnagyobb gondot a megfelelő életminőséget
biztosító (munka)lehetőségek számának csökkenése okozza, aminek következtében egyre erőteljesebb fogyatkozás következett be a rendelkezésre álló, cselekedni tudó és akaró humán-erőforrás tekintetében. A 2011. évi CLXXXIX. törvény – Magyarország helyi önkormányzatairól – hangsúlyossá tette a falvak önellátó
képességének növelését: így jelezvén a központi támogatások csökkenése következtében bekövetkező szűkösséget, amely – a jogalkotók reményei szerint – ösztönzőleg
hat majd az önfenntartás lehetőségeinek keresésére. Mindez azonban – a helyi és a
központi érdekek gyakori szembekerülésének keretrendszerében – nagy terhet és
felelősséget ró a helyi önkormányzatokra.
Az önkormányzatiság jelentőségét (a teljesség igénye nélkül pl. Magyary,
Bencsik, Zongor, Lados, Pálné Kovács nyomán), valamint a téma főbb jogszabályi hátterét és az önfenntartás szakértői megközelítését a gazdasági és politika/társadalmi dimenziók mentén (főként Zongor, Számadó, Millefolium alapján)
a desk research módszertanát alkalmazva vizsgáltam. Jó gyakorlatok és sajátos
stratégiák elemzése indított el az empirikus kutatás felé, amely során két északmagyarországi – 200 fős lélekszámú – településről készítettem esettanulmányt.
A dokumentumelemzés, illetve az említett települések polgármestereivel készült
szakértői interjúk mentén két stratégia rajzolódott ki: (1) modelladó, valamint (2)
modellkövető stratégia. Izgalmas kérdés, hogy a növekvő kihívások és a csökkenő források miatt vajon inkább túlélésre vagy pedig innovációra rendezkednek-e
be az érintett települések.
2. Önkormányzatiság a közigazgatási reform tükrében
„A helyi önkormányzatok – Magyary Zoltán szavaival élve – az egységes nemzeti közigazgatás kulcsfontosságú szereplői […] a magyar államszervezetben a decentralizáció letéteményesei” (Magyary 1942, idézi Bencsik 2017: 58). Fontos ki390

emelni, hogy Magyary szerint a centralizáció és a decentralizáció nem ellentétes
fogalmakként, hanem a közigazgatási rendszer nélkülözhetetlen rendezőelveiként
azonosíthatóak. Ideális esetben az állam és az önkormányzat közötti hierarchiát tudatos munkamegosztás, szoros összefonódás és szellemi/anyagi együttműködés
jellemzi (Magyary 1942). Ebben a fejezetben megvizsgálom, hogy 1990-től kezdve hogyan alakult az önkormányzatiság sorsa. A jogszabályok által kijelölt erőtér –
melyben megfigyelhető az önkormányzati feladatok egyre magasabb szintre tolásának folyamata – az 1. táblázatban került ábrázolásra:
Jogszabály

Változás

1990. évi
LXV. törvény (Ötv.)

Kétszintű közigazgatási rendszer létrejötte.

Alaptörvény (2010)

Központosítás.

Hatás
Az önkormányzat növekvő
ereje, de hatalmi/pénzügyi
korlátok.
Állami szervezetek növekvő
ereje.
Hatósági és szolgáltatási feladatok központosítása.

2011. évi CLXXXIX. Önkormányzati feladatok/ hatörvény (Mötv.)
talom átalakulása.
2012. évi XCIII. és a
Hivatalok számának csökke- Feladatok/felelősségek rendkapcsolódó törvények
nése, összevonások.
szerének átalakulása.
módosítása
2014. évi XCIX. Új szociális ellátó rendszer beSzolgáltatások centralizációja.
törvény
vezetése (2015. március 1.).

1. táblázat: A jogszabályok által kijelölt erőtér.
Forrás: Zongor 2018, saját szerkesztés.
Mielőtt kitérek a jelentős változásokra, álljon itt egy – nem jogi – definíció a
helyi önkormányzatot illetően, megjegyezvén, hogy ennek a fogalomnak sincs
egységes meghatározása: „A helyi önkormányzat a helyi közösség, a feladat- és
hatáskörök, valamint az erőforrások autonóm közigazgatási egysége” (Fábián
2016: 36). Napjainkban ezek a fő funkciók elhalványultak: ezt a folyamatot a
következőkben részletesen kifejtem.
Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Ötv.) korszerű önszabályozási folyamatoknak teret engedő, az Önkormányzatok Európai Chartáját
zsinórmértéknek tekintő és liberális – a demokratikus helyi hatalomgyakorlás
feltételeit megteremtő – önkormányzati rendszert hozott létre. A Charta – melyet
formálisan az 1997. évi XV. törvény hirdetett ki – a helyi önkormányzatok autonómiájának védelmére született. Mindennek eredményeképpen széles feladatkörrel, nagyfokú önállósággal bíró önkormányzatok jöttek létre, azonban a finanszírozás mértéke nem tartott lépést ezzel a volumennel (Bencsik 2017).
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Az önkormányzati törvény (Ötv.) kezdetektől ellentmondásokat tartalmazott:
két nagy európai önkormányzati modell keverékeként definiálható. Egyrészt megjelenik dél-európai vonásként, hogy valamennyi település önálló önkormányzatként jött létre, másrészt az észak-európai integrált struktúra mentén széles felelősséget és hatáskört ruháztak a települési önkormányzatokra. Mindez két jelentős
probléma forrása lett: (1) elmaradt a differenciált hatáskör telepítése, azaz minden
településnek azonos feladatköre volt függetlenül attól, alkalmas volt-e ezek ellátására; (2) a sajátos finanszírozási rendszer következtében a települések domináns
hányada kiszolgáltatottá vált a mindenkori központi költségvetéstől. A törvényben
ígért működtetői vagyon teljes körű átadásának mellőzése miatt a helyi önkormányzatok gazdasági alapja a kezdetektől nem volt kellően erős (Zongor 2014).
Ezekhez hozzájárult a települések eltérő jövedelemtermelő képessége – ami
leginkább a jobb infrastruktúrával és a külföldi tőke bevonzásának képességével
rendelkező nagyobb városok és a többi település között manifesztálódott – erősítvén a területi különbségeket (Lados 1998). Ezek összességében az önkormányzati
feladatok differenciálatlanságával együttesen fenntarthatatlan rendszert eredményeztek: a kikerülhetetlen átalakítás következményeként 2010-ben átfogó közjogi
változások keretében a Magyar Köztársaság ideiglenes Alkotmánya helyébe az
Alaptörvény került (Zongor 2018). Az Alaptörvény kijelölte a főbb irányvonalakat
a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) – vagyis az új önkormányzati törvény –
számára, de maradt mozgástér a részletesebb szabályok kialakításakor. Összességében az Mötv. „elmulasztott reformok törvényeként” határozható meg, mert bár a
lehetőség adott volt, mégsem tette képessé az önkormányzati rendszert feladatainak ellátására (Pálné Kovács 2016).
Az Mötv. bevezetéséből két cél rajzolódik ki: (1) modern, költséghatékony, feladatorientált önkormányzati rendszer kialakítása korlátozottabb autonómiával, (2)
központi igazgatási kontroll kialakítása a helyi közszolgáltatások közel kétharmadának központosításával és a helyi önkormányzatokon belüli államigazgatási kompetenciák radikális csökkentésével (Bencsik 2017). Az így elindult erőteljes változásokat – a közigazgatás átpolitizálásnak procedúráját és ennek eredményeképp az
önkormányzatiság politikai–társadalmi devalválódását – az 1. ábra szemlélteti:
A hivatalok számának csökkenését jól szemlélteti, hogy jelenleg a települések
60%-ában (1883 településen) nem működik önkormányzati hivatal vagy közös önkormányzati hivatali székhely. A 748 közös önkormányzati hivatalnak kell segítenie az említett 1883 település polgármesterének és képviselő-testületének munkáját, ami óriási terhet ró az integrált hivatalok munkatársaira. Az alultervezett hivatali létszám és a leterheltség jelentős fékező erő a települések fennmaradásának
tekintetében (Zongor 2018).
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1. ábra: A közigazgatás átszervezésének hatása az önkormányzatiságra.
Forrás: Hegedűs–Péteri 2015, saját szerkesztés.
A segélyezési keretrendszernek a 2010 óta zajló központosítás keretében történő átalakítása új szerepet ad az állam dekoncentrált szerveinek, a járási hivataloknak bizonyos segélyfajták működtetésében (Mózer–Tausz–Varga 2015). Az új szociális rendszer 2015-ben történő bevezetésével még tovább csökkent az önkormányzatok felelőssége és feladatköre.
A számos tanulmányban fókuszba kerülő 2010-es paradigmaváltás a jelenlegi
helyzetnek kevésbé oka, inkább a folyamat katalizátora volt. A kormányváltás utáni válságkezelési és szabályozási kényszerhelyzet révén megszültetett átalakítás
egyrészt az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének megoldatlansága, másrészt a finanszírozási problémák miatt jött létre. Az állam domináns szerepvállalása és az önkormányzatok materiális eszközökkel történő kiüresítése – az 1990-ben
kapott erőteljes közjogi felhatalmazás révén – tulajdonképpen a rendszerváltást
követő kormányok mindegyikének sajátos jellemzője volt (Pálné Kovács 2014).
Összességében tehát úgy tűnik, hogy a közigazgatási reform – bár hangsúlyozta a
falvak önellátó képességének növelését – nem erősítette a településméretet.
3. Az önfenntartás szakértői megközelítése
A szakemberek megközelítése mentén az önfenntartás kérdését illetően két területet ragadtam meg: a gazdasági és a politikai–társadalmi dimenziót. A gazdasági dimenzióhoz kapcsolódik az ún. „faluvállalat modell”, amely „helyi együttműködésre alapuló, a helyi humán, gazdasági és természeti erőforrások felhasználásával működő szerveződés, amely önállóan, illetve lokális vagy regionális együttműködésekben lefedett termékpályákon állít elő és értékesít termékeket és szolgálta393

tásokat” (Millefolium 2015: 23). Fontos tényező tehát a meglévő szaktudás, a termelési tradíciók, a környezeti adottságok és a folyamat produktuma.
A politikai–társadalmi dimenzióba tehető az önszervező önkormányzatmodell
(Zongor 2018), amely az önkormányzás önfenntartóvá tételének módját mutatja
be a helyi közösség bevonásával. Itt releváns – a fentebb leírtakkal átfedésben –
a közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása helyi erőforrások felhasználásával, demokratikus értékrend mentén, innovatív/kreatív szemlélettel, széleskörű
partnerségben. Az inkluzív önkormányzatmodell (Számadó 2015) pedig mindezzel szoros összefüggésben áll, de kiemelten a közösségi – helyi és partnerségi
– kapcsolatok kerülnek a fókuszba.
Zongor tanulmányában (2018) az önszervező önkormányzás alapja a rendelkezésre álló belső- és külső humán erőforrás. Ebből kiindulva a főbb elemeket
egyéb szakirodalmi megközelítésekkel alátámasztva kívánom bemutatni.
3.1. Népességmegtartó képesség
Ahogyan a bevezetésben említettem, a vidék egyik jelentős problémája a kistelepülések elnéptelenedése. A probléma gyökere Krizsán András, a Falufejlesztési Társaság volt elnöke szerint a globális–lokális egyensúlytalanság: a vidéki
életforma és az önellátó képesség túlhaladottnak minősül a globalizált életforma,
a fogyasztói társadalom szempontjából. Az aktívabb, mobilisabb emberek központokba vándoroltak, a perifériák pedig kiüresedtek: ki fog az ott maradtakról
gondoskodni? Ez nem szociális, nem területfejlesztési, nem közigazgatási feladat, hanem össztársadalmi kérdés. Három ajánlást fogalmaz meg:
– Odafigyelést, valódi párbeszédet, közös gondolkodást lehetővé tevő helyi fórumokat kell teremteni a lokális szintű okok feltérképezésére és a válaszok megtalálására.
– Új elméletek helyett jelenléten és együttműködésen alapuló gyakorlati megoldások kellenek: „Nem népességmegtartó képességre van szükség, hanem a képességmegtartó népességre” (Kemény Bertalan é.n., idézi Krizsán 2017).
– Nem csak az infrastruktúra fejlesztése, hanem a saját környezetükhöz kötődő
emberek szükségesek. Itt a teljes emberben (az egyén, a család és a közösség
összefüggésrendszerében) szükséges gondolkodni (Krizsán 2017).
3.2. Társadalmi részvétel
„[…] társadalmi részvételen azt értjük, amikor az önkormányzat vagy bármely
szereplő kezdeményezésére valamely helyi közügyben aktív kommunikáció indul a
megválasztott önkormányzat és más települési szereplők között” (Pallai 2010: 10). A
közigazgatás társadalmasításának lényegét a társadalom demokratikus önigazgatása képezi. Egy ország vagy település kormányzása kapcsán két típusa lehet a
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közügyeknek: (1) a közszolgáltatások megszervezése, (2) az időszakos, eseti közügyek megoldása. A modern társadalmi részvétel szempontjából Gáspár Mátyás,
közigazgatás-szervezési tanácsadó a következő releváns elemeket sorolja fel:
– értéktudatosság, értékrend és értékkövetés: elfogadott és követett alapértékek;
– közösségközpontú közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztés: képessé tétel;
– részvételi intézmények jogi garanciái: jogszabályok, helyi rendeletek;
– közbizalom megléte és fenntartása: a közügyekben való részvétel alapja;
– közügyek iránti érdeklődés és társadalmi aktivitás: saját erőforrások mozgósítása;
– partnerség és együttműködés, vitakultúra: az emberek potenciális partnerek;
– nyitottság, nyilvánosság, átláthatóság: adatok, információk elérhetősége;
– professzionális menedzsment és kontroll: stratégiai és operatív irányítás;
– tudásmenedzsment, tapasztalatok átadása: szabadon elérhető tudásátadási rendszer;
– infokommunikációs technikai fejlettség: informatikai technológia (Gáspár 2015).
3.3. Gazdaság
Napjainkban erős elvárásként jelenik meg az önkormányzattal szemben a központi szerepbe helyezkedés, és az önellátó/önfenntartó település létrehozása. Ennek mentén a (rászorulókról) gondoskodó önkormányzatból vállalkozó önkormányzati profil születik: az adott településen élők bevonásával gazdálkodnak. Ennek feltételei a gazdálkodáshoz szükséges eszközök (pl. föld, gépek) és a szakértelem, továbbá egy karizmatikus polgármester. A kulcsszerepet betöltő polgármester
szerepe egyfelől előnyös, mert integrált rendszert képes működtetni: erősség, dinamika és szervezettség jellemezheti az adott településen folyó programokat. Másfelől számos településen éppen a túlterheltség, az egyszemélyes döntés felelőssége
és a valódi menedzsment hiánya okoz problémát és kihívást. Továbbá számos
kérdést is felvet, hiszen a hatalommal nem csak jól élni, de visszaélni is lehetséges: tehát megjelenik a sebezhetőség kérdése (Csoba 2017).
2012-ben az NFSZ-nek a leghátrányosabb helyzetű magyar kistérségek felzárkóztatásának céljából készült modelljavaslata az értékteremtő munkavégzésre (a
közfoglalkoztatásra) helyezte a hangsúlyt, és a 2014–2020-as uniós ciklus sikeréhez kívánt hozzájárulni. A modell elemei a szociális gazdaság fejlődéséhez is lendületet adtak (Millefolium 2015). A másodlagos munkaerőpiac rendszerét vizsgálva elmondható, hogy az eszközök helytelen használata az éppen aktuális politikai
erőtér érdekeiből fakad, melyeket a hatékonyság rovására érvényesítenek. Számos
külföldi gyakorlattal ellentétben, hazánkban nem jellemző a hosszú távú ciklusokban gondolkodás, a hosszú távú elképzelésekbe való befektetés, mivel a négyéves
kormányzati ciklus ideje alatt ezek nagy eséllyel nem bontakoznak ki.
A versenyképesség növelése azonban továbbra is elvárás, a hazai vidékfejlesztés érdekében különösképpen az agrárszektorban fokozandó. Az agrárium elsődleges feladata az élelmiszer-előállítás, ezzel összefüggésben pedig az élelmiszerlán395

cok szervezése és a kockázatok elkerülése (Patkós 2016). Ehhez szorosan kapcsolódik a helyi termékek előállításának rendszere, mely három egymásra épülő elemből áll. Az első lépés az egyéni és a családi szükségletek kielégítése (kiemelten a
hátrányos helyzetű falvakban). Ezt követi a közkonyha ellátása, egy védett piacra
történő termelés, melyet a közös földön és közös szervezésben, tanító jelleggel
történő közösségi gazdálkodás intenzíven tud támogatni. Végül pedig a piacra termelés lehetősége is megnyílik. Szociális szövetkezetet csak olyan emberekből lehet működőképesen létrehozni, akik maguk is termelők, és visszanyerték munkavégző-képességük jelentős részét. Tartós foglalkoztatási eredmény nem érhető el a
mezőgazdasági és az agrárvállalkozók gondolkodásának átalakulása, a mezőgazdaság presztízsének visszaállítása nélkül (Németh 2015, idézi Zsár 2016).
Ezen a ponton érdemesnek tartom a rövid ellátási láncra (REL) való kitekintést
(lásd 2. táblázat). A REL főbb fejlesztési területei: (1) a termelők piacra jutásának
együttműködésen alapuló szervezése; (2) társadalmi elfogadottság, a termékek
iránti kereslet erősítése; (3) az élelmiszer-lánc biztonságának növelése; (4) a résztvevők kereskedelmi, illetve marketing-felkészültségének növelése; (5) az értékesítő termelők ismereteinek fejlesztése; (6) a kereskedelmi infrastruktúra fejlesztése:
logisztikai központok, piacok, helyi termékeket értékesítő boltok (Szabó 2017).
FOGALOM
ELVÁRÁSOK
HAZAI LEHETŐSÉGEK
REL: olyan ellátási lánc, meHitelesség,
Helyi termelői piac,
lyet kevés gazdasági szereplő megbízhatóság, fesztiválok (kb. 400 termelői értéalkot, akik elkötelezettek az
elérhetőség,
kesítést is biztosító rendezvény),
együttműködés, a helyi gazdakeresettség,
közösség által támogatott mezősági fejlesztés, a termelők, a jövedelmezőség,
gazdaság (kb. 16),
feldolgozók és a fogyasztók megfelelő élelmi- bevásárló közösségek (kb. 15),
közötti szoros földrajzi és társzerbiztonság,
dobozrendszer (kb. 6),
sadalmi kapcsolatok iránt.
egyedi termékek. online termelői adatbázisok és
(Európai Parlament és Tanács
rendelési lehetőség (kb. 17 web1305/2013 Rendeletének 2.
oldalon keresztül 2500 termelő
cikke alapján.)
érhető el).

2. táblázat: A REL fogalma, vele szembeni elvárások és hazai lehetőségek.
Forrás: Szabó 2017, saját szerkesztés.
3.4. Átfogó településfejlesztés
Az önfenntartás szempontjából releváns a közösség által a település valóságos adottságaira, lehetőségeire épülő jövőkép kialakítása és ezáltal szakítás a pályázatorientált fejlesztéspolitikával. Jelenleg az elérhető források határozzák
meg a fejlesztéseket a települések zömében, ami sok esetben nem áll összhang396

ban a helyi közösség, a település igényeivel. Az átfogó fejlesztési tervek közösen
történő kialakítása lehetővé teszi a pályázatok által megvalósított fejlesztések
beillesztését az átfogó fejlődési folyamatba (Zongor 2018).
Laposa József, területrendezéssel foglalkozó szakember eddigi település- és
területrendezői munkája során nyert legfőbb tapasztalata az, hogy a tervező
együttműködést, együttgondolkodást ösztönző tevékenység legtöbb esetben magánál a tervnél is fontosabb. Ilyenkor helyi energiák szabadulhatnak fel, és közös
célok születhetnek. A mai településtervezési és felülről vezérelt területrendezési
gyakorlat kifejezetten káros, eszközei alkalmatlanok az egyes települések, tájegységek társadalmi, gazdasági, ökológiai problémáinak megoldására, az egyfolytában változó fejlesztési szándékok összehangolására. A tájegységenként eltérő értékek, hagyományok, adottságok más-más fejlesztést igényelnek. A vidék
válsága nem pénzügyi, gazdasági természetű, hanem inkább erkölcsi, társadalmi
és ökológiai válság, melyből a társadalmi feszültségek oldása, az emberi és természeti értékek felemelése, a tudatos közösségépítés képezi a kiutat. A táj a helyi kultúrák, a humán, illetve a természeti értékek hordozója és – identitást megerősítő jellege miatt is – szükséges, hogy mint releváns tervezési és területfejlesztési fogalom, visszanyerje az őt megillető helyét. Ezen felül szükségeltetik
az alulról építkezés és az érdemben decentralizált demokratikus tervezési, fejlesztési gyakorlat (Laposa 2017). A településfejlesztés keretein belül az energetika terén is megjelent az önellátásra törekvés, ami a fenntarthatóság ökológiai
szempontjából igen jelentős. Egy 2014-es cikkből idézve: „[…] bár a biomassza
program ebbe az irányba mutat, az energetikai függetlenséget megvalósítani
azonban – hiszen a nagy energiaellátó rendszerektől, fosszilis üzemanyagtól
függ az önkormányzatok tevékenysége – még jó ideig nem lesz esélyes megvalósítani.”1 Vannak azonban jó példák hazánkban is, illetve különféle összefogást
támogató platformok, például a Magyar Élőfalu Hálózat honlapja.
Végül – ami a fiatalokat illeti – ők a fejlődés motorját képezik. Az elöregedés
és az elvándorlás miatt egyre kevesebb fiatal marad vidéken, különösen a kistelepüléseken. Az élhető vidék megteremtésében jelentős szerepet töltenek be –
többek között a fiatalok helyben tartásával – a szervezetek és a közösségek.
Teret kell engedni a civil szerveződéseknek, hogy képviselhessék az általuk
fontosnak tartott célokat, értékeket, mivel a fiatalok nemzedékének segítése a legjobb befektetés (Torma 2013). A Virtuális Falu Program célja 2012 óta, hogy a falusi közegben élő, motivált, közösségükért tenni akaró fiatalok egymásra találjanak, motivációik megerősödjenek.2 A tudatos állampolgárok kinevelése rendkívül
fontos a demokratikus elvek érvényesítése szempontjából. Erre jó példa a Demok1

Fenntartható-e egy önellátó falu, vagy mindez csak városi legenda? 2. rész: http://utajovobe.eu/hirek/
eu-tarsadalom-es-jog/4870-fenntarthato-e-egy-onellato-falu-vagy-mindez-csak-varosi-legenda-2-resz.
2
Virtuális Falu Program: https://www.mhvisz.hu/program.
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ratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat.3A helyben tartás mellett azonban a fiatalok vidéki kistelepülésekre vonzása sem egyszerű feladat.
Mindkét esetben nagy akadály a munkaerő-piaci lehetőségek szegényes kínálata.
3.5. Átláthatóság és láthatóvá tevés
Az eddig leírtak alapján nem kérdőjelezhető meg, hogy önszervező önkormányzat csak demokratikus elvek mentén, nagyfokú társadalmi részvétellel működhet. További feltételként jelenik meg az átláthatóság kritériuma.
Az eDemokrácia Műhely Egyesület 1998-ban alakult meg társadalomkutatók,
újságírók és jogászok részvételével. Célként az információs technológiák demokratikus alkalmazását, ezen belül többek között az önkormányzati honlapok átláthatóságának elősegítését tűzték ki. Mindennek érdekében számos projekt megvalósításában tevékenykednek, műhelytalálkozókat szerveznek, és bemutatják a hazai jó
gyakorlatokat ezen a területen. 2015-ben Pázmánd község a tökéletes átláthatóságának a megvalósítását kezdeményezte az eDemokrácia Műhely Egyesület segítségével és a Norvég Civil Alap támogatásával, melyből kinőtte magát a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubja az alábbi települések tagságával: Alsómocsolád, Csemő, Kisoroszi, Pázmánd, Sződliget, Tápiószentmárton.4 Az átláthatóság akkor valósul meg, ha különböző eszközökkel és módokon szabadon elérhetővé teszik a közügyeket érintő információkat a helyi lakosok számára.
A láthatóvá tétel pedig a települések marketingtevékenységét jelenti, amivel
az eddigi eredményeiket népszerűsíteni, jó gyakorlataikat megosztani tudják. A
hatékonyság érdekében szükséges a kreativitás és a partnerség, a különböző platformok kínálta lehetőségek kihasználása: legyen ez konferenciákon, műhelytalálkozókon való részvétel, honlapokon keresztül elérhető információk felhasználása vagy az interneten működő csoportokhoz való csatlakozás. A település honlapja egyrészt megfelelhet az átláthatóság kritériumának, másrészt pedig a helyi
– földrajzi, kulturális, gazdasági, turisztikai stb.– sajátosságok megjelenítésével
marketing funkciót is betölthet. A helyi rendezvények szintén jó reklámot csinálhatnak a településeknek, népszerűsíthetik a helyi sajátosságokat és termékeket.
3.6. A polgármester személye
Mint már korábban említettem, az önkormányzatok funkcióváltása (gondoskodóból vállalkozóvá válása) miatt egyre nagyobb jelentősége van a karizmatikus
polgármestereknek (Csoba 2017), akik koordinálni tudják a gazdálkodó település
működését. A karizmatikus vezetők a meggyőződésük és az ügyük iránti elkötele3

Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat: http://alsomocsolad.hu/?pageid=509.
eDemokrácia Műhely Egyesület: http://www.edemokracia.hu.
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zettség által vezéreltek. Gyakran krízis idején tűnnek ki odaadásukkal, szakértelmükkel, tisztánlátásukkal. Az ő esetükben a személyiségük és a cselekedeteik a
döntő, nem pedig a folyamat vagy a struktúra. Személyes víziójuk nagy befolyású,
érzelmekre hat (St. Thomas University Online 2018). A karizmatikus vezető elmélete Max Weberhez kötődik, aki a társadalmi aspektusok vizsgálatára teszi a hangsúlyt, melyek között megjelenik a karizmatikus vezetés, amely egyrészt hozzájárul
a társadalmi változásokhoz, másrészt rutinná alakulva integrálódik egy stabil társas rendszerbe (Weber 1987, House 2001, idézi Karácsonyi 2006).
Weber három legitimációs modelljének egyike a karizmatikus hatalom, mely
a vezető személyiségének erejét hangsúlyozza. A karizmát különleges isteni
ajándékként, rendkívüli egyedi minőségként írja le, amelyhez nem mindenki férhet hozzá, és bár vallásos vezetők körében kiemelten, de nem csak ott fordulhat
elő. Eredetét nem részletezi mélyrehatóan, inkább az így jellemzett vezetőnek és
követőinek kapcsolatát teszi a fókuszba, és a fogalom értékmentes megközelítését javasolja. A karizmatikus vezető szemben áll a hagyományokkal, és potenciális előnyöket, illetve veszélyeket is magában hordoz attól függően, hogy milyen
eszközei és céljai vannak. Új dolgokat hoz létre, kimozdul a megszokott keretekből, felforgató, irracionális, instabil is lehet. Azonban a karizmatikus vezetőnek
bizonyítania kell: jólétet szükséges teremtenie követőinek. Tulajdonképpen relációs kapcsolatról beszélhetünk (Weber 1978, idézi Epley 2015).
Weber óta számtalan elméleti megközelítés létezik. Fontosnak tartom az eddigiek alapján kiemelni annak az egészséges egyensúlynak a megtalálását a karizmatikus vezető részéről, amikor a saját célrendszere nem megy szembe olyan
mértékben a fennálló renddel, hogy ez káros társadalmi hatásokat vonna maga
után. Amennyiben az önfenntartásra törekvő kistelepülések élén karizmatikus
vezető áll, fontos látni, hogy megnő a követők (a helybeliek) sebezhetősége, kiszolgáltatottsága; azonban az érme másik oldala, hogy a karizmatikus (település)vezető hatalmát épp az őt támogató bázis adja vagy veheti el.
4. Az empirikus kutatás eredményei
Az előző fejezet kiegészítéseként kiemelendő, hogy a karizmával bíró egyének nem alkotnak tömeget. Ez arra a következtetésre vezet, hogy a kistelepülések önfenntartása – aminek katalizátora lehet egy karizmatikus polgármester –
önmagában sem egyszerű feladat, ennek fényében pedig különösen nehéz terep.
Ebben a fejezetben ismertetem a szakértői interjúkkal kiegészített dokumentumelemzésre alapozott kutatásom eredményeit. A korábbi fejezetekre építve és
kifejezetten az önfenntartó település, illetve önkormányzat kritériumrendszerével
összhangban igyekszem feltárni az általam vizsgált két észak-magyarországi falu
jelenlegi helyzetét és lehetőségeit. Mielőtt erre rátérek, a szakirodalom és a ku399

tatásom alapján az 2. ábra segítségével mutatom be a saját meglátásom szerinti
hipotetikus – demokratikus értékrendbe ágyazott – településfejlesztési modellt:

2. ábra: Hipotetikus településfejlesztési modell (saját szerkesztés)
A modell lényege a következő: amennyiben felértékelődik a polgármester mint
vezető szerepe, elöljáró funkciót tölthet be a település életében. A demokratikus
értékrend mentén átfogóan gondolkodik a fejlesztésről, ami magában foglalja az
alulról építkezést, vagyis a helyi közösség bevonását a gondolkodásba, a tervezésbe és a megvalósításba. Ilyen módon biztosított a társadalmi részvétel, ami segíti a
pályázatorientált fejlesztéspolitikával való szakítást. Természetesen nem a pályázatoktól kell megválni – hiszen ez napjainkban meglehetősen ideologikus elgondolás –, de ha ezekbe valós szükségletekre, helyi igényekre szabott ötleteket
ágyaznak, növelhető a hatékonyság, és az emberek szívesebben áldoznak a közös
ügy érdekében saját erőforrásaikból. Ennek következményei: (1) Fejlődés a helyi
gazdaságban (élő munka, helyi termékek előállítása, vállalkozások, turizmus), ami
tovább gyűrűzhet térségi, majd akár országos szinten. (2) Helyi partnerségi kapcsolatok erősödése és ezzel párhuzamosan a kapcsolati háló településen túlmutató
szélesedése. (3) A társadalmi részvételben alapvető fontosságú az átláthatóság (a
településen élők, a közös ügyekben részt vevők számára szabadon elérhető információk), ami ilyen módon meghonosodhat. (4) A település sikereit megosztják,
vagyis a településmarketing eszközével láthatóvá válnak különböző platformokon.
Mindez hozzájárul a jó gyakorlatok továbbadásához, a visszajelzések általi megerősödéshez abban, hogy jó úton halad a település. Ezek eredményeképpen az ott
élők szívesen maradnak, a település vonzereje növekszik, ami erősítheti a letelepedési szándékot: vagyis a népességmegtartó képesség kulcsa valóban a képességmegtartó népesség Kemény Bertalan nyomán. Természetesen ez visszaható folyamat: ha rendelkezésre áll a településen humán erőforrás, akkor van lehetőség működtetni, fejleszteni a már kialakult hatékony rendszereket, növelni a társadalmi
részvételt, ami megerősíti az átfogó településfejlesztés létjogosultságát és a polgármester ideális funkcióját a településen. Ezen modellt mankóként használva kísérlem meg a továbbiakban „A” és „B” település bemutatását.
Számos jó gyakorlat elemzése után felmerült annak kérdése, hogy mi okozhatja
két földrajzi és demográfiai adottságban hasonló település eltérő eredményeit. A 3.
táblázatban megjelöltem a vizsgálati szempontokat, amelyek alapján a két észak400

magyarországi – 200 fős lélekszámú – településről az esettanulmányt készítettem.
A kutatásom alapján két stratégia rajzolódott ki, melyek közül az egyiket modelladó, a másikat modellkövető településnek neveztem el.
„A”: MODELLADÓ
TELEPÜLÉS
Tudatos, célracionált.
Faluvállalat profil.
Erőteljes.
Önfenntartást biztosító.
Place-based (helyi alapú).
Széles.
Átlátható: aktív településmarketing.
Minőségi munkahely.

VEZETŐ
ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSADALMI
RÉSZVÉTEL
GAZDASÁGI HÁTTÉR
FEJLESZTÉSPOLITIKA
PARTNERSÉG
(ÁT)LÁTHATÓSÁG
CÉLOK/KIHÍVÁSOK

„B”: MODELLKÖVET
Ő TELEPÜLÉS
Útkereső, eszközracionált.
Foglalkoztató profil.
Kevésbé erőteljes.
Felülről támogatott.
Pályázatorientált.
Kevésbé széles.
Kevésbé átlátható: aktív
településmarketing.
Szövetkezet és turizmus.

3. táblázat: Az „A” és a „B” települést jellemző dimenziók
4.1. Az „A” település jellemzői
Az „A” település modelladó településként írható le, ahol a karizmatikus vezető
saját értékrendje szerint, tudatosan, célorientáltan építi fel a stratégiáját, amely
mentén igyekszik fejleszteni és vonzóvá tenni a települést. Mindezt egy vállalkozó
profilú önkormányzat támogatásával teszi. A helyi humán erőforrással gazdálkodik
az önfenntartás érdekében. Támogatja a településen található három – helyi terméket előállító – családi vállalkozást és a 2016-ban létrehozott szociális (szolgáltató) szövetkezetet, ahol az OFA Nonprofit Kft. 45 millió forintos projektjének
keretében 3 éven keresztül 7 ember foglalkoztatása zajlik. Az intézményben környezettudatos nevelést kapnak a gyermekek, és lehetőség van arra, hogy tanmodulokon vegyenek részt a más teleülésekről érkezők, melyeket egy-egy helyi személy tart, és témájukban kapcsolódnak az állattartáshoz, a mezőgazdasághoz, a
termeléshez. A szövetkezet a látogatókat jól felszerelt szállással, kedvező árakkal
várja. Az idei év után azonban aktuális lesz a kérdés, hogy a támogatás megvonása
után képesek lesznek-e kitermelni a munkabéreket, önfenntartóvá válni.
Mindezek mellett – egy jó gyakorlat átvételének eredményeként – 2014 óta
saját márkanévvel ellátott helyi termékekkel törekszenek a piac széleskörű elérésére. Ami a turizmust illeti, jelenleg 147 vendégágy várja a faluba érkező turistákat: a fent említett szövetkezet mellett a polgármester tulajdonában álló panzió,
illetve több családi vendégház található a faluban, melyek idegenforgalmi adó
nélkül igénybe vehetők.
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A népességmegtartás kihívást jelent az egyébként jelentős eredményeket felmutató településen is, de az erőteljesebb társadalmi részvétel – amit elősegít a
helyiek kötődése, az évi 40 vallási ünnep megtartásából fakadó erősebb identitástudat és számos egyéb közösségi program –, illetve az önfenntartást biztosító
„adó-projekt” hozzájárul a helyi igényeken alapuló fejlesztéspolitikához. Az említett manőver során a településre bejelentett vállalkozások gépjárműadójának bizonyos hányadából származó bevétel az önkormányzat kasszájába kerül. Ez biztosítja a település nagyobb politikai függetlenségét, ami lehetővé teszi a polgármester mindenkori hatalommal szemben való esetleges fellépését.
A falu javára válnak az egyre inkább kiszélesedő partnerségi kapcsolatok,
melyek országos platformon (Magyar Piac Szövetkezet, falumegújítók közössége, Magyar Faluszövetség) erőteljesebben jelennek meg, mint kistérségi szinten.
Ennek oka – a polgármester elmondása szerint – az, hogy sok esetben irigység
tapasztalható különböző irányokból, ha egy település sikereket ér el.
Az önkormányzat munkája átlátható. Ehhez hozzájárul a jól karbantartott
honlap, illetve a helyi televíziócsatornán történő képviselő-testületi ülések közvetítése. A település sajátosságait és a helyi termékeket pedig aktív marketinggel
igyekszik megismertetni a településvezető különböző médiacsatornákon és rendezvények keretében.
Jelenleg a legnagyobb előrelépést ígérő cél az „A” település életében egy
öko-ipari park létrehozása a térségben. Ehhez nemzetközi szerződést írtak alá
2017-ben, de a külföldi tőke még kivár: hiszen mérlegelik, hogy megéri-e Magyarországra telepíteni a tervezett méretű gyáregységet. Első körben 500 új
munkahely megteremtése a cél egy közel 30 hektáros területen. A szándék nem
csak itt tartani, hanem ide vonzani a fiatalokat tisztességes bérrel. A település
számára nagy előnyt jelent a fejlett intézményrendszer: a postán, illetve a polgármesteri hivatalon túl könyvtár, tájház, óvoda és általános iskola, továbbá Erdei
Óvoda és Iskola található náluk. Mindezekre a polgármester elmondása szerint
szükség van annak érdekében, hogy minőségi életszínvonalat biztosító munkahelyek jöhessenek létre. Ami a bölcsődét illeti, 2018 augusztusának végén egy törvénymódosítás miatt be kellett zárni azzal az indokkal, hogy nem működhet egy
épületben az óvodával, az iskolával és a közművelődési intézménnyel. Az óvoda
és bölcsőde típusú intézmény kivezetését még egy 2015. évi törvény rendelte el,
és 2017. szeptember 1-jén lépett volna hatályba, azonban az új szabályozás értelmében 2018. szeptember 1-jével szűntek meg (Balatoni 2017).
4.2. A „B” település jellemzői összehasonlítva az „A” településsel
A „B” település a fent leírtakkal szemben egy modellkövető település, melynek polgármestere a strukturális korlátok szorításában keresi az utat, és eszközracionált módon igyekszik a fennmaradást biztosítani. Az önkormányzatra in402

kább a foglalkoztató profil jellemző, vagyis az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó falubeliek megélhetéséről való gondoskodás. Ennek keretében a közfoglalkoztatást a helyi hagyományok és a természeti értékek, főként a
kitűnő gyümölcsökből készülő termékek teszik speciálissá.
2015-ben megalakult egy szociális szövetkezet a településen, ugyanis a jó
minőségű helyi termékek számára nem tudták más módon a piacra jutást biztosítani: bár próbálták az önkormányzat égisze alatt megvalósítani, jogszabályi akadályokba ütköztek. Az OFA Nonprofit Kft-nek köszönhetően pályázati úton 6
főnek biztosítanak itt munkát. 2018-ban pedig a Belügyminisztérium támogatásával gyümölcsfeldolgozó kisüzemet adtak át mintabolttal és kóstoló terasszal.
A cél az önfenntartás, a hosszútávon is működő közösségi vállalkozás: maguknak kell megtermelniük a bért, amely a továbbfoglalkoztatás kötelezettsége
alatt is terheli majd a szövetkezetet. Ehhez azonban a jelenleginél nagyobb humánerőforrás-bázisra lenne szükség: egyrészt a termék előállításához, másrészt
pedig a marketingtevékenységhez. A szövetkezet felvevő piaca lehet a helyiek
otthon termelt gyümölcseinek, jelenleg azonban még nem realizálódott ennek lehetősége a faluban élők körében. Ezen a ponton emelem ki a kevésbé erőteljes
társadalmi részvételt, melynek legfőbb oka a polgármester folyamatos leterheltsége a pályázások miatt, ami jelenleg egyedüli bevételi lehetőség. Ennek következménye, hogy nem tud elég energiát fektetni a közösségi kommunikációra, pedig nagy szükség volna rá a szemléletformáláshoz. A gazdaságuk tehát központilag kialakított mozgástérrel jellemezhető, és ez a pályázatorientált fejlesztéspolitikával együtt hosszútávon nem szolgálja a helyi érdekeket.
Ami a partnerséget illeti: kevésbé széles, de megyei szinten intenzívebb kapcsolatokat tudhat magáénak a falu, ami segíti az aktív településmarketinget és a
jelenleg kitörési utat jelentő turizmus felvirágoztatását. Ennek szép példája az
évente megrendezésre kerülő helyi termékvásár, mely egy környékbeli jó gyakorlat átvételének gyümölcse. A szociális szövetkezet hatékony és hosszú távú
működtetésének kialakításába fektetett energia szintén megtérülhet a település
vonzerejének növelésében is, ami kulcsfontosságú a népességmegtartás végett.
Az „A” településsel szemben a „B” település tulajdonképpen most kezdi érlelni „gyümölcseit”, és bár az önfenntartás célja egyelőre távoli, eddigi eredményeik és a szívvel-lélekkel küzdő településvezető jó alapot jelent. Azonban szükséges az a bizonyos „szél a vitorlába”, vagyis a helyi közösség erős összefogása,
és ezt csak a társadalmi részvétel növelésével lehetséges elérni.
5. Összegzés
Jelenleg politikai és jogi korlátok szorításában igyekeznek küzdeni a települések fennmaradásukért és identitásuk megőrzéséért. Ennek következtében alternatív
utak és megoldások jelennek meg, amelyeknek fontos elemei az alulról építkezés
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és a sajátos – ideális esetben a helyi adottságokhoz illeszkedő – stratégiák. Bizonyos helyzetekben felvetődhet a legalitás és az illegalitás határának kérdése is,
gondolva itt a központi hatalommal történő konfrontáció esetleges felvállalására,
illetve ennek megítélésére. A kirajzolódó erőtérben küzdő polgármesterek sikerének kulcsa lehet a karizmatikus személyiség, mely azonban – attól függően, hogy
milyen módon él a településvezető az eszközeivel – a lehetőségek mellett veszélyeket is hordoz magában. Az eltérő adottságok miatt kizárólag együtt, komplex
módon szükséges vizsgálni a feltételeket a különböző településeken. A jövőben
fontosnak tartom további települések vizsgálatát, a jó gyakorlatok megosztását és
az alulról építkezés állhatatos ösztönzését.
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Vas János

Videojátékok a magyar felsőoktatásban
Egy speciálkollégium eredményei a Debreceni Egyetemen
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 nyitott gondolkodásra kell jelen esetben gondolni, hanem újfajta szakmódszertani technikák
bevezetésére és alternatív pedagógiai módszerek alkalmazására is, hiszen nem
csak a világ változik az oktatástechnológia mögött, hanem a diákok szocializációja, érdeklődési köre is. A fentebb említett eszközök bevezetésének szükségességét kutatások is bizonyítják. Elég csak a Közoktatás Indikátorrendszere 2017
kiadványra gondolni, de lesújtó eredményeket közölnek a PISA-kutatások is
(Ostorics és mtsai. 2015), vagy az OECD-eredmények (OECD 2017), 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 (Prensky 2006; Gee 2012),
hanem egyre több magyar pedagógus is felismeri az élményalapú, digitális pedagógiában rejlő lehetőségeket (Fegyverneki 2016; Aknai–Fegyverneki 2017;
Prievara 2018). Úgy gondolom, hogy ennél is jobban be lehet vonni azokat a termékeket az oktatásba, amelyeket a diákok nap, mint nap használnak. Ezek az új
média eszközei, főként videojátékok, amelyek immerziójuknak hála a jövő rejtett didaktikai erőforrásai lehetnek. A videojátékok térhódítására a mindennapok
területén már számtalan statisztikai adat található, kezdve a 2000-es évektől
(Squire 2003: 49–62), de egy 2015-ös felmérés szerint minden öt amerikai háztartásból már négy rendelkezik olyan eszközzel, amely alkalmas videojátékok
futtatására (ESA 2015). Ez a szám Magyarországon is viszonylag magas, a
Fromann Richárd vezette JátékosLÉT kutatócsoport 2016-os felmérésében –
amely 15362 fős mintával dolgozott – az adatokból jól látható, hogy a megkérdezettek 80,5%-a egy héten többször is játszik videojátékokkal (Fromann 2016).
Természetesen meg kell jegyeznem, hogy a mobiljátékokat is videojátékoknak
tekintjük, az oktatás szempontjából akár egy mobiljátékban is lehet potenciál, sőt
akár a legszélesebb körben felhasználható platformmá is válhat.
Felvetődhet a kérdés, hogy ha mind az országon kívül, mind Magyarországon
ennyien használnak videojátékokat, eddig miért nem próbálták azt az oktatásba
407

bevonni? A válasz az, hogy szerencsére már voltak erre kísérleti jellegű kutatások mind a közoktatásban, azon belül is elsődlegesen a nyelvoktatásban (Ranalli
2008: 441–455; Rohani–Pourgharibp 2013: 3740–3743), mind az egyetemeken
(Radetich–Jakubowicz 2005: 9–22; Wainwright 2014: 579–612). Magyarországon oktatásban történő felhasználásra eddig a jelen dolgozat szerzője által megalkotott, ténytörténelmi alapokon nyugvó elméleti kategóriák állnak rendelkezésre (Vas 2017: 85–97; Vas 2018: 491–503).
Jelen tanulmány pedig a fent említett elméleti kategóriarendszer gyakorlati
megvalósításának eddigi eredményeit törekszik bemutatni. Az első rész összefoglalja a kutatás előzményeit, az előzetes kérdéseket és a motivációt, majd röviden rátér az eddig elért eredmények, valamint a game studies szakirodalmi hátterének rövid ismertetésére. Ezt követően a gyakorlati alkalmazás kapcsán tisztázandó módszertani, didaktikai problémákat elemzem, és azt, hogy hogyan valósult meg az egyetemi speciálkollégium, milyen kutatási terv egyik fázisa volt az
egyetemen történő integráció. A tanulmány gerincét a kurzus tartalmának elemzése alkotja, ismertetve a hallgatók létszámát, 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. A kutatás kontextusa, az eddigi kutatás megvalósulása
A kutatás 2016 márciusában indult azzal a hipotézissel, hogy a szórakoztató
média, köztük a filmek, képregények és a videojátékok felhasználhatók lehetnének
az oktatásban. A kutatáshoz a motiváció abból fakadt, hogy játékosként számtalan
dolgot tanultam a videojátékok segítségével, többek között angol szókincset, történelmi, irodalmi és más kulturális ismereteket is szereztem. A hipotézisem fontos
része az is, hogy megfelelő irányítással és odafigyeléssel a videojáték-használók –
ha tudatosan figyelnek arra, hogy milyen narrációjú egy általuk használt játék –
akár megfelelő eszközként használhatják arra, hogy történelmet tanulhassanak.
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 videojáték – annak ellenére, hogy nem integrált eleme egy tanórának – figyelemfelkeltő eszköz vagy egy-egy rendhagyó
óra keretében alternatíva lehetne 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 képes volt 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 intézniük
a diákoknak. Ez a fajta orientáció adta az alapját annak, hogy négy kategória elkészüljön, melyek segítségével ténytörténelmi felhasználást tekintve lehet besorolni
a videojátékokat, ami a történelemdidaktikai hátteret sem nélkülözi. A négy kategória bemutatása nem képezi szerves részét a tanulmánynak, a kategóriákat érintő
eredményeket nem tárgyalom. A videojátékokkal történő foglalkozás történeti áttekintése viszont fontos a tágabb kontextus értelmezéséhez. Az alábbiakban röviden
áttekintem a game studies mint tudományág megjelenését.
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, a gyerekekre gyakorolt hatásuk alapján vizsgálták (Shotton 1989). 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 (Bowman 1982: 14–17). A
90-es évek ebből a szempontból fordulópontot jelentettek, megnőtt a pszichológián kívülről érkező tanulmányok száma, megjelentek az első negatívabb hangvételű
írások is, például Provenzo-tól (Provenzo 1991).
A fentebb is említett video game studies mint önálló tudományág létrejötte
2001-re nyúlik vissza, amikor az első game studies-zal foglalkozó folyóirat, a koppenhágai Game Studies első száma megjelent. Ennek első tanulmánya volt az
Espen Aarseth neve alatt megjelenő Computer Game Studies, Year One, amely
amellett foglalt állást, hogy a videojátékok megérdemlik, hogy foglalkozzanak velük (Aarseth 2001). Aarseth egy régi harcnak vetett véget a narratológia és a ludológia között.
Az egyes tudományterületek az évek során elkezdték kialakítani saját subfieldjeiket. Ennek ékes bizonyítéka Adam Chapman és munkatársai – történelmi videojátékokkal foglalkozó – 2017-es tanulmánya (Chapman és mtsai. 2017: 358–371),
amely egy új tudományterület, a historical game studies lehetőségeit mutatja be.
4. A gyakorlati kutatást hátráltató tényezők, módszertani problémák
Ebbe a narratívába illeszkedik az általam alkotott négy kategória, valamint a
speciálkollégium is, amely még az interdiszciplináris témaválasztáson belül is
egy kisebb metszetet ölel fel, hiszen nemcsak elméleti síkon próbálja a történel409

mi 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 a kutatásnak egy korábbi része is tartalmazott, 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, hogy alapvetően egy stratégiai játékban elhelyezett játékmenet is megannyi szövegértési gyakorlatot tartalmaz. Hiszen a grafika segítségével megannyi információt kell gyűjtenie a játékosnak, majd pedig ezeket a saját ismereteivel össze kell vetnie, és a megfelelő konzekvenciákat levonva reagálnia kell az adott helyzetre. Brock Dubbels kutatásában
azt a kérdést járta körül, hogy a videojátékokban található narratív szövegek egyfajta olvasási készségfejlesztő gyakorlatok is lehetnek-e (Dubbels 2009: 251–276).
Szerinte a videojátékokban ugyanúgy információkat kell feldolgozni, mint egy
szövegértés esetében. Kutatásában arra a következtetésre jutott, hogy azok a diákok, akiknek megfelelőek voltak a képességeik, a játékokban is könnyebben haladtak, akiknek viszont olvasási problémáik voltak, a játékokban is kevésbé voltak
jók. De 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 pusztán egyetlen terület, ahol a jövőben akár történelmi forráselemzéseket
is lehet végezni videojátékok segítségével. A kutató viszont több problémába is
ütközik. Általános felfogásban az egyik probléma, hogy a videojátékok elemzésének egyre komolyabb szakirodalmi háttere van, amely értelmezése komoly ismereteket kíván, amihez szakértelem kell. Ez pedig nem minden történelemtanár
számára adott. Itt nem csak olyan limitációk okozhatnak gondot, hogy valaki
esetleg nem ismer videojátékokat, hanem el kell kerülni az olyan eseteket is,
mint például a Ryse – Son of Rome, ahol a fejlesztők szándékosan nem akartak
történelmileg hiteles alkotást készíteni. A kutatónak ismernie kell olyan fogalmakat is, mint a játékok narratívájával foglalkozó ludológia (Frasca 2003: 243–
258), a pszichológiai aspektusok vagy az interaktivitást vizsgáló online és offline
módok, az ergodic continuum (Newman 2002), de fontos a történelmi hitelesség
kérdése is (Reisner 2013: 247–261).
Ezt a szakértelmet nem könnyű autodidaktika módon elsajátítani. A tudás, ha
van egy jó elméleti alapja a tanárjelöltnek vagy magának a történelemtanárnak,
fejleszthető, hiszen a videojátékok elemzéséhez szükséges kompetenciák megismerése ugyanúgy a szakirodalom ismeretén alapul, mint minden más diszciplína
esetében. Ezért vetődött fel ötletként, hogy a videojátékok oktatási rendszerben
történő felhasználása és lehetséges elterjedése csak úgy lehetséges, ha a jövő ta410

nárgenerációját felkészítik arra, hogy ilyen módszerekkel is próbálkozhatnak.
Erre pedig leginkább a tanárképzés az alkalmas helyszín, ahol a tanárjelölteket a
lehető leginnovatívabb módszerek alkalmazására kell képezni.
Ugyanis a diákok sokat változtak. Skrapits Borbála három dologban definiálta
újra a mai diákokat: gyorsak, térben gondolkodnak, valamint párhuzamosan és szimultán észlelnek (Skrapits 2012: 76–86). Az egyre gyorsabban változó világban a
frontálisan történő adatközlés nem elég 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 a tanári közlés váltakozása érvényesül, amelyek monoton módon váltják egymást. Nem beszélve arról, hogy – ahogyan Skrapits fogalmaz – a „további fontos jellemzőjük a fiataloknak, hogy audiovizuálisak” (uo.). Az audiovizualitás pedig a tanórákon általában kimerül annyiban, hogy a diákok néhány képet, térképet vagy esetleg egy-egy szöveggel összekapcsolt prezentációt kapnak, így a fontosabb részleteket, amelyek általában a tanár közlése révén tudatosulnak bennük, el kell képzelniük, ami az ő audiovizuális
világukban már elképzelhetetlenül unalmas lehet. Miért képzeljék el, ha a megannyi forrásanyag segítésével akár láthatnák is? Az újabb technológiának köszönhetően már az sem lehetetlen, hogy a diákok az ókori Görögország mindennapjaiba nyerhessenek betekintést, hála a forrásoknak, amelyek segítségével pontosabb
képet kaphatnak az ókori ember mindennapjairól is.
Ehhez az elképzeléshez hozzátartozik, hogy immár digitális táblák is elérhetők
számtalan tanteremben. Ezek felhasználása problémás lehet, hiszen a különböző
interaktív táblás segédanyagok ugyanazokkal a forrásanyagokkal dolgoznak valamilyen digitális térnek szánt eszközön, melyeknek az interaktivitása messze nem
olyan komplex és szemléletes, mint egy videojátéké. Természetesen egy videojáték narratívája is véges, valamint általában a történeteknek is csak egy irányuk
van, de a narratíva kiterjedt hálózatot alkot, amelyben a vizuális kompozíciók, az
audioelemek, a narratíva és a játékmenet egy komplex egészet alkot.
Ezért fontos az a koncepció, hogy az új média eszközeit használó alternatív
oktatás szakmódszertanát, ennek elméleti hátterét már az egyetemi képzés során
meg kell ismerni. Időben el kell kezdeni ennek tanítását, hogy a tanárjelöltekben
ülepedjen az információhalmaz, ötleteik legyenek, a saját egyéniségükhöz igazíthassák a megkapott anyagot.
A tanárképzés gyakorlati szegmenseit érintő hiányosságokról terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőség értekezni, azt viszont fontos megjegyezni, hogy a
gyakorlatok során kevés lehetőség lesz a kísérletezésre, ám a megszerzett tapasztalatok később – megfelelő elméleti tudással – mind beépíthetők lesznek egy új,
színesebb, modernebb módszertani eszköztárba.
Hasonló gondolatok mentén próbálkoztam a kutatás további aspektusainak kidolgozásával. Témavezetőm segítségével lehetőséget kaptam arra, hogy olyan speciálkollégiumot tartsak a témámról, amely az egyetemen szerezhető szakmódszer411

tani tudást próbálja szélesíteni. A kurzus speciálkollégium formájában valósult
meg 82 hallgató részvételével, A történelemoktatás lehetőségei a szórakoztató média eszközeivel címmel hirdették meg BTTR30285BA tárgykóddal a 2017/2018-as
tanév második félévében, kedden 18 órától a Debreceni Egyetemen, a BTK Történelmi Intézetének engedélyével.
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, inkább információk átadására, új ismeretek közlésére helyeztem a hangsúlyt, amivel témavezetőm is egyetértett.
Az első három óra teljes egészében az elmélet bevezetésére szolgált, minden
fontos fogalommal megpróbáltam a hallgatókat megismertetni, főként azért,
hogy ők maguk is lássák, a videojátékok kutatása nem csak valamiféle megmosolyogtató hobbi, hanem ha valaki komolyan veszi, akkor komoly szaktudásra
kell szert tennie. Ezt követően pedig a négy kategória kapott egy-egy órát, ahol –
visszagondolva – lehetett volna kicsit jobban szakítani a frontális módszerekkel,
de pilot kurzus keretében, kezdő oktatóként még nem voltam kellően tapasztalt.
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. Az első kérdőív két dolgot vizsgált: egyrészt a kurzus hallgatóinak demográfiai profilját, tanulmányaikat, családi hátterüket, míg a második rész a hallgatók videojátékos szokásaira, a játszás mennyiségére és számítógépparkjára vonatkozó kérdéseket tartalmazott. A következő kérdőív megosztása a négy kategóriáról szóló előadás után
történt. A kérdőív azt vizsgálta, hogy az elmondottak alapján a hallgatók hogyan
látják a négy kategóriának az oktatásban való használhatóságát, ha ők maguk tanárok lennének, melyik kategóriát használnák? A kérdőív továbbá arra volt kíváncsi,
hogy a történelmen kívül milyen tantárgyakra gondolnak, amikor azt hallják, hogy
videojátékok az oktatásban? A hallgatóknak kiküldött harmadik kérdőív kurzusértékelő kérdőív volt, amelyben a legfontosabb az volt, hogy hogyan értékelik az
órát a hallgatók, valamint engem és témavezetőmet mint oktatót. A kurzusra vonatkozó kérdések a tananyag felépítésével, leadásával kapcsolatosak voltak, de
szerepelt kérdés a kurzus hasznosságára, illetve arra vonatkozóan is, hogy szeminárium érdekelné-e a részvevőket, vagy ajánlanák-e másnak a kurzust.
6. Eredmények
Az alábbiakban ismertetem a kérdőív eredményeit, amelyek a négy kategóriára
vonatkozó adatokat a terjedelmi korlátozás miatt nem tartalmaznak.
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6.1. Demográfiai profil
A kurzus szempontjából az egyik lényeges kérdés az volt, 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 játszott még videojátékkal. Megjegyzendő a nemek aránya: az eredmény 50-50%. Érdekes adalék, hogy azoknak a
hallgatóknak, akik egyszer sem játszottak videojátékokkal, 100%-a nő. Az
életkoruk szórása nagy. Az átlagéletkor 21,5 év volt, de volt néhány idősebb
hallgató is, ami növelte az átlagéletkort, itt a 20 éves hallgatók aránya nyert. A
hallgatók túlnyomó része városokból érkezett a kurzusra és az egyetemre (70,2%),
a megyeszékhelyekről érkezők aránya csaknem 23,8% volt. Az 1. ábrán láthatók a
képzési formára vonatkozó adatok.
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1. ábra: A hallgatók képzési formája
Az alapszakos hallgatók arányának dominanciája főként annak köszönhető,
hogy a kurzus első körben az alapszakon történelem szakos hallgatóknak volt
meghirdetve speciálkollégium formájában, csak ezután vehették fel más szakok
hallgatói is a kurzust. Mint látható, ettől függetlenül az osztatlan tanárszakos hallgatók voltak túlsúlyban: csaknem 32 tanárszakos vette fel a kurzust, köztük is főleg olyanok, akiknek az egyik szakja a történelemhez köthető. A 30 történelem
szakos hallgató számára meghirdetett helyek beteltek, a maradék 20 hallgató pedig
legnagyobb örömünkre a teljes egyetemről vette fel a kurzust. A legtöbb nem történelem szakos hallgató villamosmérnök (3 fő), ápolás és betegellátás szakos hallgató (3 fő) volt, de megtalálható volt még jogász (2 fő), igazgatásügyi szakos hall413

gató (2 fő). Mesterszakról négyen vették fel a kurzust: egy-egy amerikanisztika,
tolmács–fordító, táplálkozástudomány és nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató.
6.2. Videojáték-használati szokások
6.2.1. A videojáték-használat gyakorisága
Az eredményeket tovább árnyalja a következő kérdés, amelyben a videojátékhasználat gyakoriságára válaszolhattak a hallgatók. A számtalan válaszlehetőség,
mint ahogyan a 2. ábrán is látható, meglehetősen sokrétű eredményt hozott.
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2. ábra: A videojáték-használat gyakorisága
Legkevesebben a társaságban játszók voltak, mindössze 1,2%-os arányt képviseltek. A videojátékot használók esetében meglehetősen megoszlottak az eredmények, de csaknem 29,8%-ot tesznek ki azok, akiknek ma már nincs sok idejük
játszani, még akkor sem, ha régen sokat játszottak. Ez az arány a videojátékos
kikapcsolódás tekintetében negatívnak tűnhet, de az időbeosztást tekintve pozitívum, hiszen tudják, hol a határ, és nem okoz számukra problémát, hogy hanyagolniuk kell a videojátékot más teendők miatt. 11,9%-os a naponta két órát játszók aránya, ami talán soknak tűnhet, de ha egy átlagos film hosszát két órára
becsüljük, akkor nagyjából megfelel az arány egy átlagos kikapcsolódásnak. A
hetente 42 óránál többet játszók aránya nem volt magas, mindössze 4,8%, közülük mindenki férfi. A kérdés kapcsán a telefonhasználatot is figyelembe vettem,
ami holtidőben – más tevékenység közben – is történhet.
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A nemeket tekintve a férfiak nagyobb része (52%-a) naponta 1-2 órát játszik,
míg a nők tekintetében ez az arány jóval kisebb, náluk mindössze 34% válaszolta azt, hogy naponta 1-2 órát (vagy többet) játszik. A nőknél csaknem 68% volt
azoknak az aránya, akik szinte már sohasem játszanak, vagy pedig nagyon keveset, hetente csak néhány órát. Napi két óránál többet mindössze 4% játszik.
6.2.2. A platformok megoszlása
A következő kérdés azt mérte fel, hogy a játékidőt milyen platformokon használják ki. Itt is több válaszlehetőség volt megadva, kitérve az asztali számítógép és
a laptop közötti különbségre, de figyelembe vettem az új- és a régebbi generációs
konzolokat, valamint az új platformokat, mint a például a VR-t. Több válasz bejelölése is lehetséges volt. A válaszadók legnagyobb részének a háztartásában van
laptop (70,2%), telefon (59,5%), asztali számítógép (57,1%), így valószínűsíthető,
hogy ezeket a platformokat használják legtöbben. VR futtatására alkalmas eszközzel senki nem rendelkezik otthon.
A következő kérdés az volt, hogy az elmúlt egy évben milyen platformokon
játszottak a játékosok. A játékosok legnagyobbrészt laptopon (52,4%), valamint telefonon játszanak (48,8%), de viszonylag magas számot ért el az asztali számítógép (46,4%), a tablet (17,9%), illetve az újgenerációs játékkonzol, mint a PS4,
XBOX ONE (14,3%). Az úgynevezett retro-konzolok használói 10%-ot tettek ki.
Érdekes, hogy bár viszonylag sokan használnak játékkonzolt (24,3%), a háztartások mindössze 17,8%-ában van. A VR-eszköz hiánya nem meglepő, viszonylag új
és drága technológiáról van szó, amire a játékok száma dinamikusan növekszik
ugyan, de még mindig nem éri el a kívánt mennyiséget, főleg ha komolyabb játékokról van szó.
6.2.3. A videojáték-stílusok preferenciája
A következő két kérdés arra irányult, hogy a megkérdezettek milyen stílusú játékokat részesítenek előnyben. Az offline játék kicsit jellemzőbb 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%, ill. 1,76%). Az
eredményekből kikövetkeztethető, hogy kedvfüggő, hogy éppen egy narratív komponensű játékkal játszanak, vagy inkább egy kompetitív, multiplayer orientáltságú
programmal (3,35%). A nemek arányait tekintve az látható, hogy az átlagnál egy
kicsivel többen vannak azok a női játékosok, akik offline játszanak (3,34%), mint
a férfi off-line játékosok (3,24%). A számtalan válaszlehetőségből viszonylag jól
kimutatható, hogy nincs egyöntetű egyetértés a kurzus részvevői között, hogy
milyen játékokat használnak (3. ábra).
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3. ábra: A videojátékok preferenciája műfajok szerint
A legnagyobb arányt talán nem meglepően a mobiljátékok érték el (2,85%),
de még ez sem tekinthető nagynak. Ami viszonylag nagyobb átlagot ért el az
offline játékok esetében, az a nyílt világú, úgynevezett sandbox-típusú játékok
csoportja (2,63%), mint például a GTA-sorozat, vagy a már említett Assassin’s
Creed, amely hosszú távú kikapcsolódást nyújt a felhasználóknak. Szorosan mögötte a stratégiai játékok találhatók (2,61%), ami szintén nem meglepő. Furcsa
viszont, 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 eladása világszinten alacsonyabb, a mára 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%-os aránya meglehetősen alacsony, de a sportjátékok 2,09%-os arány sem magas.
A nemeket tekintve a férfiak esetében meglepően magas a stratégiai játékokat
kedvelők aránya (3,69%), ami viszont az egyetemi tanulmányokat figyelembe
véve talán annyira nem is meglepő (Adachi–Willoughby 2013: 1041–1052). A
viszonylag magas szám kapcsán inkább az online lövöldözős játékok kisebb
aránya (2,94%) érdekesebb, ahogyan az is, hogy a nyílt világú offline játékok átlaga (3,02%) magasabb, mint az online szerepjátékoké (2,47%). A mobiljátékok
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aránya 1,96%-os, szóval elmondható, hogy a kurzust felvevő férfi játékosok nem
igazán használják a telefonjukat játékra.
A női hallgatók esetében ez az arány szignifikánsan magasabb: 3,73% azoknak
a női hallgatóknak az aránya, akik mobiljátékokkal játszanak, ami a legmagasabb
arány a körükben. A stratégiai játékok mutatója 1,5%, de az offline nyílt világú játékokkal is játszanak (2,23%). Izgalmas viszont a verekedős játékok elég magas
aránya (1,98%). Az a feltevésem, hogy azok a női hallgatók, akik társaságban játszanak, és választhatnak a sportjátékok és a verekedős játékok között, inkább az
utóbbit választják (bár ennek igazolására nincs adatom). Az immersive sim-ek aránya meglehetősen alacsony a nők körében (1,1%), míg számomra kicsit meglepő,
hogy az interaktív kalandjátékok sem szerepeltek 2%-os átlag fölött (1,96%).
6.2.4. A videojátékok felhasználása különböző tantárgyak tükrében
A videojátékokkal kapcsolatos felmérés utolsó részében megkérdeztem a
hallgatókat, hogy ők a történelmen kívül milyen tantárgyak keretében képzelnék
el a videojátékokat. A felsorolt tantárgyakból többet is választhattak. A 4. ábrán
látható eredmények között a nyelvoktatásban való magas használat egyáltalán
nem meglepő – a válaszadók 26%-a használná nyelvórákon –, ami viszont talán
érdekes lehet, hogy földrajzoktatásban mennyien képzelnék el a játékokat.
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4. ábra: Videojátékok használata más tantárgyak keretében
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A 22%-os arány meglepő. A városépítő stratégiai játékok alapvetően társadalomföldrajzi aspektusúak, de a birodalomépítő stratégiai játékok is tartalmaznak
gazdaságföldrajzi szemléletet, számtalan település- és országnév is megtanulható
a különböző videojátékokból. Néhány játék megpróbál autentikus földrajzi
szempontokat érvényesíteni, a Cities – Skylines egyik kiegészítője, a Natural
Disaster például természeti katasztrófákat állított középpontba. Harmadik helyen
végzett a diákok körében a művészettörténelem 19%-kal, a digitális kompetenciafejlesztés is viszonylag magas pontszámot kapott (18%), ezek az adatok egyáltalán nem meglepőek. Az irodalomoktatásban rejlő potenciált csak kevés hallgató tartotta fontosnak (8%), pedig a különböző irodalmi adaptációk a vizuális
kultúra segítségével kiválóan felkelthetik az alkotások iránti érdeklődést.
6.2.5. A kurzussal való elégedettség
Mint már korábban említettem, a harmadik kérdőív egy kurzusértékelő kérdőív volt, amelynek kitöltése önkéntes alapon történt, 38 hallgató értékelte a kurzust. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a hallgatók a kurzus óráinak mekkora részén voltak jelen. Bár kötelező katalógus nem volt, a hallgatók órán tartózkodásának statisztikája több szempontból is fontos tényező. A kérdőív értékelésekor hiába támpont a különböző kategóriák összefoglalása, azok számára, akik
nem voltak bent a tanórán többször, vagy egy kategóriát sem hallgattak meg, a
kérdőív kitöltése okozhatott problémát.
Két kérdés vonatkozott az órára. A kitöltők magas pontszámokat adtak az elhangzott információkkal való elégedettségre (4,56), valamint a szemléltetésre is
(4,50), de mindenképpen megjegyzendő az az adat, hogy 4,53-as átlagot kapott
az, hogy ajánlanák-e a kurzust a barátaiknak. A kurzus átlagértéke 4,47.
A jövővel foglalkozott a kérdés, hogy a hallgatók maguk is foglalkoznának-e
game studies-zal. Mindössze 2,61-es eredmény született, tehát egy ilyen előadás
nem fogja 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 való elégedettség is. Különösen magas pontszámokat értek el azok a kijelentések, amelyek szerint az oktatók jól felkészültek
voltak a kurzus során, és megfelelően kommunikáltak a hallgatókkal (4,76).
7. Összegzés
A kurzus témafelvető és kedvcsináló óraként sikeresnek mondható, a hallgatók hasznosnak találták, a fent említett kettős koncepció pedig a kurzus sikerességét látva jó irányvonalnak látszik.
A kitöltetett kérdőívek mérésként szolgáltak a kutatás fókuszpontjainak megtaláláshoz, valamint a középiskolai adatfelvételhez használandó kérdőív megterve418

zéséhez. A kurzusnak megvoltak a maga problémái, köztük a frontális előadásmód
és a szemléltetés interaktivitásának hiánya, ám ezeket egy jövőbeli kurzus frissített
óratervvel könnyen kiküszöbölheti.
Természetesen az ismertetett eredményekből nem lehet országos érvényű következtetéseket levonni. Abból a szempontból viszont mindenképpen iránymutatóak ezek az adatok, hogy a diákok hogyan gondolkodnak a videojátékról mint lehetséges oktatási segédanyagról történelemből, és mi az, amit megfelelő szakirodalmi háttértudás nélkül is felhasználnának. Az adatokból kiolvasható, hogy körükben szükséges a figyelemfelkeltés és annak tudatosítása, hogy a videojátékokból sok történelmi ismeretet lehet elsajátítani, ha kicsit nyitottabb szemmel játszik
a játékos, és akár még forráskritikát is használ az ismereteire támaszkodva.
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Virovec Viktória

A kellesz mint a kell jövő ideje
1. Bevezetés
A generatív mondattan sokáig elhanyagolta a nyelv variabilitásának kérdéseit. A szociolingvisztikai kutatások és a generatív nyelvészeti kutatások ugyan
más perspektívából vizsgálják a problémákat, mégis egyikük kiegészíti a másikat, és viszont. Ezért fontos, hogy egy problémát különböző nyelvészeti megközelítésekből vizsgáljunk (Kenesei 2012: 110). Dolgozatomban a kell jövő idejének egy speciális – dialektális – változatát, a kellesz alakot vizsgálom generatív
nyelvészeti megközelítésben.
A magyarban a kell modális segédige esetében többféleképpen is utalhatunk
jövő időre. A legelterjedtebb és a standard magyarban használatos a jelen idő jövőre utaló használata. A jelen idő jövőre utaló használata önmagában azonban
nem fejezi ki azt a jelentést, hogy valami a jövőben szükségessé fog válni. Ezért
a hármashatár mentén, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg (SZSZB), BorsodAbaúj-Zemplén (BAZ) megyékben és Kárpátalján elterjedt a kellesz használata.
(1)

a) Azt hogy határozzák meg, hogy mely ünnepeket kell ledolgozni
szombatokon? Most ezt a pünkösdöt le kellesz dolgozni?1
b) Most 11.-es vagyok. Tovább szeretnék menni egyetemre. A jogi karon
gondolkozom. Olvastam a felvi.hu-n, hogy emelt töri vagy magyar
érettségit kell tenni. Ti melyiket választanátok? Nekem faktnak valamelyiket választanom kellesz ebben az évben. 2

Az 1. példában bemutatott szerkezettel eddig csak kevesen és leíró jelleggel
foglalkoztak. Dolgozatomban célom a szerkezet szabatos szemantikai leírása az
újabb nyelvészeti irodalom (többek között Condoravdi 2002, Matthewson 2012,
Kenesei 2000, Kiefer 2007) eredményeinek felhasználásával. A korpuszos adatgyűjtés mellett kérdőíves felmérést végeztem elsősorban olyan adatok gyűjtése
céljából, amelyek nem állnak rendelkezésre. Célom többek között a kell, illetve a
kellesz közötti különbségek bemutatása, a kellesz nyelvtani tulajdonságainak leírása, a jelentésének meghatározása, az episztemikus és a dinamikus kellesz használatának összehasonlítása, és a kellesz vizsgálata különböző predikátumokkal.
1

Forrás: https://www.gyakorikerdesek.hu/egyeb-kerdesek_egyeb-kerdesek_7796238-azt-hogy-hata
rozzak-meg-hogy-mely-unnepeket-kell-ledolgozni-szombatokon-most-e.
2
Forrás: https://www.gyakorikerdesek.hu/kozoktatas-tanfolyamok_magyar-iskolak_4835927-most11-es-vagyok-tovabb-szeretnek-menni-egyetemre-jogi-karon-gondolkozom-es.
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Dolgozatom felépítése a következő. Az első részben ismertetem a téma szakirodalmi hátterét, a második részben a szerkezet nyelvtani tulajdonságaival foglalkozom, a harmadikban a kellesz jelentésére vonatkozó felméréseim eredményeit
mutatom be. A negyedik részben röviden a szerkezet szemantikai elemzésével
foglalkozom. Dolgozatomat egy rövid konklúzióval zárom, amelyben összefoglalom a legjelentősebb eredményeket.
1. A szakirodalmi háttér bemutatása
1.1. Az elemzés elméleti háttere
Ebben az alfejezetben a dolgozatban használt legfontosabb fogalmak és definícióik ismertetésére szorítkozok. Először a modalitásfajtákat tárgyalom, majd az
időbeli perspektívát (TP) és az időbeli orientációt (TO) definiálom.
A modalitásfajták a modalitás forrásában, a beszédháttérben különböznek egymástól. A szakirodalomban elfogadott megkülönböztetés szerint beszélhetünk
episztemikus, valamint dinamikus (deontikus, diszpozicionális, cirkumsztanciális,
buletikus) modalitásról (Kiefer 2007).
(2)

A vendégeink talán a másik oldali megállóban várhattak, ezért kerültük el
egymást.
'LEHETSÉGES [ hogy vártak]'
Mod>T

A (2) példa illusztrálja az episztemikus modalitást. Az episztemikus modalitás esetében a jelenben rendelkezésünkre álló információk (evidenciák) alapján
következtetünk arra, hogy minek kell, lehetséges a jövőben bekövetkeznie. Ebben az esetben a modalitásnak hatóköre van az igeidő felett.
(3)

Az elítéltek csak az udvaron várhattak a látogatóikra.
VOLT[SZABAD/LEHETSÉGES várniuk]'

T>Mod
(Bartos 1999:76)

A (3) példa dinamikus, azon belül a deontikus modalitást példázza. Ebben az
esetben a modalitás forrásai előírások, szabályok, törvények és az alá-fölé rendeltségi viszony. Az igeidő és a modalitás hatóköre fordított a (2)-es példában
megfigyelhetőhöz képest, tehát itt az igeidőnek van hatóköre a modalitás felett.
A modalitásfajták mellett a dolgozatban fontos szerepet kap a modalitás és az
igeidő kapcsolatának vizsgálata. Ennek tárgyalása során Condoravdi (2002)
meghatározásait és terminológiáját használom. Két definíciót fontos ismernünk,
ezek az alábbiak:
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Temporális (időbeli) perspektíván (TP) azt az időpontot értjük, amikor a lehetséges világokat a beszédháttérben meghatározzuk.
Temporális (időbeli) orientáción (TO) az időbeli perspektíva és a leírt esemény időpontjának a kapcsolatát értjük.
(4)

a) Ő lehet, hogy beteg volt tegnap.
b) Ő lehet, hogy beteg.
c) Ő lehet, hogy beteg lesz.

Jelen TP, Múlt TO
Jelen TP, Jelen TO
Jelen TP, Jövő TO

A (4a) példában az időbeli perspektíva jelen, az időbeli orientáció pedig múlt
idejű, tehát a jelenben lehet, hogy a múltban beteg volt. A (4b) példában mind az
időbeli orientáció, mind az időbeli perspektíva jelen idejű, tehát a lehetőség
fennállása és a betegség egy időben zajlanak. A (4c) példában a jövőbeli orientáció jövő idejű, míg az időbeli perspektíva jelen, ekkor az esemény a lehetőség
fennállásához képest a jövőben fog bekövetkezni.
1.2. A szerkezet kialakulása
A kellesz használata főként a hármashatár mentén (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes részein) és Kárpátalján terjedt el,
ezért leginkább ezekkel a nyelvjárásokkal foglalkozó szakirodalomban tárgyalták.
Többen írtak a létezéséről. Az eredetével Kótyuk (1995), a jelentésével pedig Balázs (2010) és Kálmán (2015) foglalkoztak. Ebben az alfejezetben a szerkezettel
kapcsolatos eddigi írások legjelentősebb eredményeit foglalom össze.
A szakirodalomban nincs egyetértés a szerkezet helyesírására vonatkozóan.
Kótyuk (1995), P. Lakatos és Tukácsné (1997) kell leszt használ, Törös (1910)
kelleszként utal rá. Csernicskó (2003) olyan példát idéz, amelyben írásban is
használják a szerkezetet, a példában kellesz szerepel. Az általam gyűjtött példákban a kellesz gyakrabban fordul elő. Ennek magyarázata valószínűleg az, hogy a
beszélők nagy százalékban szóban használják a szerkezetet. A leírásakor – szabályozott írásmód hiányában – a kiejtés szerinti írásmódot részesítik előnyben.
Dolgozatomban én a kellesz írásmódot használom, követve az általam gyűjtött
példákban megfigyelhető tendenciát.
A szerkezet kialakulása és a megjelenése a hármashatár mentén több tényező
együttes hatása. Az első ezek közül a nyelven belüli analógia. Ezt az érvet Kálmán 2015-ben megjelent munkájában fejtette ki. Ő amellett érvel, hogy a kell
hasonlóan viselkedik, mint a muszáj. Szerinte a kellesz használatát a muszáj leszszel mutatott hasonlósága motiválja. A muszáj lesz azonban a standard magyarban is grammatikus, ami alapján azt várnánk, hogy a kellesz is el legyen terjedve
minden dialektusban. A nyelven belüli kontakthatás önmagában nem elegendő
magyarázat a szerkezet létezésére, mert nem magyarázza a dialektális voltát. A
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második hatás, ami hozzájárulhatott a szerkezet megjelenéséhez, az ukrán kontakthatás, amelynek lehetőségére Kótyuk 1995-ös munkájában tesz utalást. Ezt a
továbbiakban az általam gyűjtött példák segítségével tárgyalom3. A szerkezetek
hasonlóságára koncentrálok, etimológiai kutatást nem végeztem. Az ukránban
nincs modalitást kifejező személytelen ige. A kellesz nagyon sok hasonlóságot
mutat a (5)-ben bemutatott ukrán szerkezettel.
(5)

a) Meni
potribno/treba pročytaty
Én.DAT kell
’El kell olvasnom a könyvet.’
b) Meni
potribno/treba bude
Én.DAT kell
van.FUT.3SG
’El kell olvasnom a könyvet (a jövőben).’
c) Meni
potribno/treba bulo
Én.DAT kell
van.PAST.3SG
’El kellett olvasnom a könyvet.’

knyhu.
olvas.INF.PERF könyv.ACC
pročytaty
knyhu.
olvas.INF.PERF könyv.ACC
pročytaty
knyhu.
olvas.INF.PERF könyv.ACC

Elmondható még, hogy a kellesz nem egyedi, és más nyelvek dialektális változatában is használatos hasonló szerkezet. Császári (2011) leírása szerint a trebalo a
nyugat-szlovákiai nyelvjárásban fellelhető, és valószínűleg a treba bulo ’kell
van.PAST’ összevont alakja. Ugyanígy a ruszinban is elterjedt a trebalo használata
a treba bulo mellett, amely a kelleszhez hasonlóan nagy valószínűséggel a kell és a
kopula (van) ragozott alakjának összevonásából keletkezett szerkezet.
(6)

ne trebalo novu
kadylnciu
kupovaty
nem kell.PST új.ACC.FEM füstölő.ACC.FEM vásárol.INF.IMPERF
’…nem kellett új füstölőt vásárolni (olyan füstölőről van szó, amelyet egyházi szertartásokon használnak).’

A kellesz megjelenése és elterjedése mellett univerzális grammatikai érvek is
szólnak. A szakirodalomban sokáig általánosan elfogadott volt, hogy a dinamikus
modálisok jövőbeli orientációja inherens (ld. Conorovaldi 2002, Butler 2006). Ezzel szemben a gitskan nyelvben4 a dinamikus modálisok is mindig egy jövő időre
utaló prospektív aspektusjelölő szóval5, a dimmel együtt jelennek meg, és nem
inherensen jövő idejűek (Mattheson 2012: 434).

3

A példák fordításáért köszönettel tartozom Szimkovics Okszánának.
A gitskant Brit Columbia északnyugati részén beszélik (Kanadában). 200-nál kevesebb beszélője
van a nyelvnek (Matthewson 2012: 433).
5
A prospektív aspektusjelölő az eseményt a releváns időintervallumhoz képest korábbra helyezi.
4
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(7)

a) yugw=ima'=hl
wis
IMPF=EPIs=CN
esik
’Lehet, hogy esik./≠ Lehet, hogy esni fog.’
Jelen TP, Jelen TO
b) yugw=ima'=hl
dim
wis
IMPF=EPIS=CN
PROS
esik
’Lehet, hogy esni fog. / Lehet, hogy esik.’
Jelent TP, Jövő TO
c) dim
da'akxw-i-t
dim
jam-t
PROSP CIRC.POSS-TRA-3SG.II
PROSP
cook-3SG.II
’Ő képes lesz főzni (a jövőben).’
Jövő TP, Jövő TO

A (7c)-ben a jövő idejű TP-hez két dim használata szükséges. A beágyazott
dim a jövő idejű TO-ért felelős, míg a fölérendelt dim a jövő idejű TP-t biztosítja. Egy lehetséges kontextus, amely megengedi a (7c) használatát, a következő:
ő még nem tud főzni, de tudni fog, ha elvégez egy főzőtanfolyamot.
Kijelenthető, hogy a szakirodalomban nincs egyetértés a szerkezet eredetére
nézve, egyes szerzők az analógiát, mások a kontakthatást hangsúlyozzák. Az analógia önmagában azonban nem elég magyarázat. Az analógia kiegészülve a kontakthatással és az igénnyel arra, hogy a két jelentést (’most szükséges, hogy e esemény bekövetkezzen’/’szükségessé fog válni az esemény bekövetkezése’) megkülönböztessük, magyarázhatja a kellesz megjelenését a hármashatár mentén.
2. A kellesz nyelvtani tulajdonságai
Ebben a fejezetben a kellesz általános nyelvtani tulajdonságait foglalom
össze. Ehhez korpuszos adatgyűjtést és kérdőíves felmérést végeztem. A korpuszos adatgyűjtés során internetes fórumokról és weboldalakról gyűjtöttem olyan
mondatokat, amelyekben a beszélők a kelleszt használták a kell jövő idejeként.
Minden esetben ezekből a mondatokból 100 véletlenszerűen választott mondatot
elemeztem. A kérdőíves felmérésben 37 válaszadó vett részt, mindannyian magyar anyanyelvűek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből (18 fő) és Kárpátaljáról
(19 fő). Az egyetlen kritérium az volt, hogy legalább 3 kelleszt tartalmazó mondatra legalább 3-ast vagy jobbat kellett adniuk, hogy bekerüljenek a felmérésbe,
ez alapján 7 főt kizártam. A válaszadók mondatokat láttak, azokat kellett értékelniük egy 1-től 6-ig terjedő skálán (1=elfogadhatatlan, 6=teljes mértékben elfogadható). A fejezet elején a kellesz használati megoszlását tárgyalom segédigeként, illetve főigeként, ezt követően különböző vonzatokkal való használatát mutatom be.
A kellesz használható főigeként és segédigeként is (Csernicskó–Márku 2007).
A korpusz adatai alapján jóval gyakrabban használatos segédiként, mint főigeként.
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kellesz

Főigeként
3%

Segédigeként
97%

1. táblázat: A kellesz használatának megoszlása segédigeként, illetve főigeként
A kérdőíves felmérésében a kellesz elfogadhatóságát teszteltem főigeként, illetve segédigeként. A kelleszt elfogadó anyanyelvi beszélők grammatikai ítéletei
alapján a kellesz főigeként használva ugyanannyira elfogadható, mint segédigeként (t-teszt: t(313.71)=0.51, p>0.05).
(8)

a) Juditnak sokat kellesz tanulni történelemből. (4.2)
INF vonzattal
b) Juditnak sokat kellesz tanulnia történelemből. (4.1)
Ragozott INF vonzattal
c) Juditnak sok idő kellesz, hogy leszokjon a cigarettáról. (4) Főigeként

A kell a dialektusokban eltérő vonzatokkal használatos. É. Kiss (2009) a kell
különböző szerkezetekkel való előfordulására vonatkozó megfigyeléseit így foglalja össze: „nyugaton és délen (azaz a Dunántúlon és Dél-Magyarországon) az el
kell mennem, keleten (Moldvában és Erdélyben) az el kell menjek változat használatos. Az Alföld északkeleti részén (Kárpátalján és Szabolcsban) igekötős igékkel
az el kell, hogy menjek az uralkodó. Közép-Magyarországon, a budapesti köznyelvet is beleértve, mind az el kell mennem, mind az el kell, hogy menjek elfogadott
(bár legtöbb megkérdezett érzett valamiféle stilisztikai különbséget a két alak között)” (É. Kiss 2009: 214). A kellesz főleg főnévi igenévi és főnévi igenévi vonzattal használatos, de előfordul hogy-kötőszós kötőmódú beágyazott mondattal is.
(9)

a) Kéménysepréskor azokért a kéményekért is kellesz fizetni, amik nincsenek használatban?6
b) Hengerfejtömítést fognak cserélni a kocsimon, de a napokban cseréltem olajat. Ugye nem kellesz megint cserélnem?7
A használat megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti (N=100):
HKM
1%

INF
57%

Ragozott INF
42%

2. táblázat: A kellesz használatának megoszlása különböző szerkezetekkel
6

Forrás: https://www.gyakorikerdesek.hu/politika_magyar-politika_8837345-kemenysepreskor-azo
kert-a-kemenyekert-is-kellesz-fizetni-amik-nincsenek-hasznala.
7
Forrás: https://www.gyakorikerdesek.hu/kozlekedes_autok-motorok_8658290-hengerfejtomitest-fog
nak-cserelni-a-kocsimon-de-a-napokban-csereltem-olajat-ugy.
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A felmérés eredménye alapján a kellesz főnévi igenévvel és személyragos főnévi igenévvel való használatának elfogadhatósága között nincs szignifikáns eltérés.
INF
3.82 (1.78)

Ragozott INF
3.96 (1.62)

3. táblázat: A kellesz elfogadhatósága különböző szerkezetekkel
(átlagok, zárójelben a szórást tüntettem fel)
Ezeket az adatokat a kellesz jelentésére vonatkozó felmérés során használtam
fel. A kérdőív összeállításánál az volt a fő szempont, hogy a mondatok összehasonlíthatóak legyenek, és csak a tesztelt változók befolyásolják az eredményt.
3. Felméréseim
3.1. Az adatok (saját gyűjtésből származó mondatok) elemzése
Ebben az alfejezetben annak a felmérésnek az eredményeit ismertetem, amelyeket a hipotéziseim megfogalmazása előtt elvégeztem. Két változót vizsgáltam,
az első az időbeli perspektíva (jelen vagy jövő idejű), a második a predikátum
telicitása. A következő adatok közlését azért tartom fontosnak, mert a hipotéziseim
megfogalmazásában és a kérdőív összeállításakor is figyelembe vettem őket.
A felmérés módszertana a következő volt. Az internetről gyűjtött, kelleszt tartalmazó mondatokból kiválasztottam százat. A mondatok kiválasztásában fő szempont volt, hogy a kontextusból kiderüljön, hogy az időbeli perspektíva (TP) jelen
vagy jövő idejű, ezért főleg fórumhozzászólásokat választottam. Az alábbiakban
közölt adatok ezen felmérés eredményeit mutatják be.
Jelen idejű TP
13%

Jövő idejű TP
87%

4. táblázat: A kellesz előfordulása jelen, illetve jövő idejű TP-vel
(a TO minden esetben jövő idejű) (N=100)
Atelikus predikátummal
70%

Telikus predikátummal
30%

5. táblázat: A kellesz előfordulása atelikus, illetve telikus predikátumokkal
(N=100)
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A felmérés eredményei alapján elmondható, hogy kelleszt tartalmazó mondatok esetében gyakrabban volt az időbeli perspektíva jövő idejű, mint jelen. Az
időbeli orientáció mindig jövő idejű volt. A kellesz gyakrabban fordult elő atelikus predikátumokkal, mint telikusokkal. Az eredményeket figyelembe vettem a
hipotézisek megfogalmazásakor. Ezeket az alábbiakban ismertetem.
3.2. Hipotéziseim
A hipotéziseimet minden esetben a ’kelleszt elfogadók’ várható grammatikai
ítéleteire alapoztam. A felméréseim értékelésekor minden esetben objektíven definiáltam, hogy kit tekintek ’kelleszt elfogadónak’. Hipotéziseim:
i) A kellesz jelentése különbözik a kell jelentésétől. Minden szituációban, amikor a
kellesz használható, a kell is, de vannak elfogadhatóságbeli különbségek. Ugyanez
fordítva nem igaz. Bizonyos kontextusokban a kellesz nem használható, míg a kell
igen.
(10) Szituáció: Új diákmunkát kapsz. Tetszik a munka, de mindig sokáig dolgozol, és túlórát is kell vállalnod. Már egy hónapja dolgozol, amikor találkozol az ismerősöddel, aki megkérdezi, milyen a diákmunka.
Tetszik a munka, de sokat kell/*kellesz dolgoznom.
ii) A dinamikus kellesz mind főigeként, mind segédigeként használva kifejezi azt
a jelentést, hogy valami szükségessé fog válni a jövőben. Ebből következik,
hogy a kellesz jobban elfogadható olyan kontextusokban, ahol az időbeli perspektíva (TP) is jövő idejű ((11b) és (11d)). Ezekben az esetekben a kellesz mindig elfogadhatóbb, mint a kell.
(11) a) Szituáció: Észreveszed, hogy kinőtted a tornacipődet, már nem tudod
felvenni.
Új tornacipő kell/?kellesz.
b) Szituáció: Befejeztetek egy könyvet angolból. A tanárnő megkér titeket, hogy a jövő héten már az új könyvet hozzátok. A barátod a héten
nem megy iskolába. Felhív a hét közepén, hogy megkérdezze, melyik
könyvre lesz szükség a jövő héten.
Új könyv ?kell/kellesz angolból.
c) Szituáció: A fű a kertetekben nagyon megnőtt. Kinézel az ablakon, és
észreveszed ezt. Mit mondasz a szüleidnek?
A füvet le kell/?kellesz nyírni.

429

d) Szituáció: Nézed az időjárás-jelentést. Hallod, hogy a jövő héten nagyon sokat fog esni az eső. A fű még nem nagy, de úgy gondolod, a sok
esőtől nagyon meg fog nőni. Mit mondasz?
A füvet le ?kell/kellesz nyírni.
iii) Az előző hipotézis további következménye, hogy a kellesz használata episztemikus beszédháttér esetében (12a) kevésbé elfogadható, mint a dinamikus esetében (12b). Episztemikus modalitás esetében mindig a jelenben rendelkezésre álló információk alapján teszünk kijelentést egy jövőbeli esemény bekövetkezésének valószínűségére vonatkozóan. Az időbeli perspektíva (TP) jelen idejű.
(12) a) Szituáció: Tudod, hogy a szomszédjaid a holnap délelőtti vonattal hazaérkeznek. Keresik őket az ismerőseik, megkérdezik tőled, hogy holnap délután kereshetik-e őket otthon.
Holnap délután már itthon kell/?kellesz lenniük.
b) Szituáció: A következő tanévtől az „állampolgársági ismeretek” nevű
tantárgyat vezetik be. Jelenleg nincs ilyen tantárgy.
Állampolgársági ismereteket ?kell/kellesz tanulni.
iv) A predikátum telicitása nem befolyásolja a mondat elfogadhatóságát. A kellesz használata egyformán elfogadható telikus és atelikus predikátummal. Az
atelikus predikátummal való használat gyakoribb (ld. 3.1.).
(13) a) Szituáció: János egész héten beteg, nem jár iskolába, nem pótolja a
tananyagot.
Jánosnak sokat kell/kellesz tanulnia (, ha meggyógyul).
b) Szituáció: János egész héten beteg, nem jár iskolába, nem pótolja a
tananyagot.
Jánosnak meg kell/kellesz tanulnia az anyagot.
v) A kellesz esetében a lesz prospektív aspektus jelölője. A kellesz olyan kontextusokban is használható, amikor az esemény a múltban történt.
(14) Szituáció: Tegnap nem voltál az esti edzésen, mert délután anyukád megkért, hogy segíts neki az esti takarításban. Tegnap egész este takarítottál.
Megkérdezik a csapattársaid, hogy mi történt veled.
Anyukám azt mondta délután, hogy takarítanom kell/kellesz, ezért nem
tudtam menni.
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3.3. A kellesz jelentésére vonatkozó felmérés
A kárpátaljai dialektusra vonatkozó felmérést online kérdőív formájában
(Google) végeztem. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében papír alapú kérdőíveket
használtam. A felmérésben 13 kárpátaljai felnőtt, illetve 25 Szabolcs-SzatmárBereg megyében született 13-14 éves diák vett részt. A kontrollcsoportot dél-dunántúli és Hajdú-Bihar megyei beszélők alkották, 16 fő. Mindannyian magyar
anyanyelvűek voltak. A felmérésben résztvevők szituációkat láttak, feladatuk az
volt, hogy értékeljék a mondatokat. 1-től 5-ig terjedő skálát használtam. A (15)
példa szemlélteti ezt a rendszert:
(15) Szituáció: A következő tanévtől „állampolgársági ismeretek” nevű tantárgyat vezetnek be. Jelenleg nincs ilyen tantárgy. Ebben a szituációban hogy
fejezné ki, hogy szükségessé fog válni ezt a tárgyat tanulni?
a) A gyerekeknek állampolgársági ismereteket kell tanulniuk.
b) A gyerekeknek állampolgársági ismereteket kellesz tanulniuk.
c) A gyerekeknek állampolgársági ismereteket fog kelleni tanulniuk.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő diákok két részben töltötték ki a
kérdőívet, így ők több szituációt kaptak. Mivel szituációnként három mondatot
kellett megítélniük, fontos szempont volt, hogy egyszerre minél kevesebb információt kelljen feldolgozniuk. Mindkét kérdőív tartalmazott ellenőrző mondatokat is, amelyek ugyan grammatikusak voltak, de az adott szituációkban nem voltak használhatóak. Azokat a válaszadókat, akik hármasnál jobbat adtak ezekre a
mondatokra, kizártam. A válaszadók közül 3 diákot zártam ki az ellenőrző mondatok alapján. Ők valószínűleg nem olvasták el, vagy nem tudták értelmezni a
szituációt. Még egy kritériumot kellett teljesíteniük a válaszadóknak. Az számított ’kelleszt elfogadó beszélőnek’, aki legalább 2 szituációban minimum 3-ast
adott olyan mondatra, amelyben kellesz volt. A felmérésből kizártam azokat – a
kontrollcsoport kivételével –, akik nem kellesz-használók a fent említett kritérium alapján. A 22 diákból 17, a 13 kárpátaljai beszélőből 13 ’kelleszt elfogadónak’ bizonyult. Az ő válaszaik alapján teszteltem a hipotéziseimet.
Először a dinamikus modalitások esetét vizsgáltam. Jelen idejű temporális
perspektíva (TP) esetén a kellD elfogadhatóbbnak bizonyult, mint a kelleszD8. A
kelleszD jövőbeli temporális perspektíva (TP) esetén elfogadhatóbb, mint a kellD9.
A két dialektusban kapott átlagokat és zárójelben a szórásokat az alábbi diagram szemlélteti:

8

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: t-teszt: t(86.4)=4.78, p<0.05, Kárpátalja: t(36.8)=2.05, p<0.05.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: t-teszt: t(100)=-2.62, p<0.05, Kárpátalja: t(50)=1.999, p=0.05.

9
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2. ábra: A kelleszD elfogadhatósága különböző időbeli TP esetén
A tárgyalt eredményből adódik, hogy episztemikus beszédháttér esetén a kellE
elfogadhatóbb, mint a kelleszE10. Tekintsük a következő példát, zárójelben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a Kárpátalján gyűjtött adatokkal.
(16) Szituáció: Tudja, hogy a szomszédjai a holnap délelőtti vonattal hazaérkeznek. Keresi Ferenc a szomszédjait. Megkérdezi, holnap délután hol
lesznek. Mit mond?
a) Itthon kell lenniük. (4.5/4.3)
b) Itthon kellesz lenniük. (3.2/3.2)
Az episztemikus modalitás esetében ugyanis a jelenben rendelkezésre álló információk alapján teszünk kijelentést arra vonatkozóan, hogy minek szükséges
bekövetkeznie. Az időbeli perspektíva (TP) tehát szükségszerűen jelen idejű.
(17) a) Jánosnak tegnap otthon kellett lennie.
b) Jánosnak otthon kell lennie.
c) Jánosnak holnap délben otthon kellesz lennie.

Jelen TP, Múlt TO
Jelen TP, Jelen TO
Jelen TP, Jövő TO

A kellesz jelentése – a beszédháttértől függetlenül – különbözik a kell jelentésétől. Vannak olyan kontextusok, amikor a kell használható, míg a kellesz nem11.
A kellesz ugyanis jövő időre utal, tehát a temporális orientációnak (TO) minden
esetben jövő idejűnek kell lennie. A kell atelikus predikátummal használva kifejezheti azt a jelentést, hogy valami folyamatban van (18)12.
10

Sz-Sz-B megye: t-teszt: t(28.187)=3.58, p<0,05, Kárpátalja: t(21.126)=1.84, p=0.078.
t-teszt: Sz-Sz-B: t(22.81)=9.41, p<0.05, Kárpátalja: t(14.53)=5.29, p<0.05.
12
Zárójelben a kelleszt használó anyanyelvi beszélők által adott grammatikai ítéletek láthatók.
11
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(18) Szituáció: Új állást kap. Tetszik a munka, de mindig sokáig dolgozik, és
túlórát is kell vállalnia. Már egy hónapja dolgozik, amikor találkozik az
ismerősével. Megkérdezi az ismerőse, hogy milyen az új állás. Mit mond?
a) Jól érzem magam a munkahelyemen, de sokat kellesz dolgoznom.
(2/2.23)
b) Jól érzem magam a munkahelyemen, de sokat kell dolgoznom.
(4.82/4.48)
Az eredményeim igazolták azt a hipotézist is, hogy a kellesz atelikus és telikus predikátummal együtt használva is elfogadható, ha legalább az időbeli orientáció (TO) jövő idejű13. A példákban a temporális perspektíva (TP) egyenletesen
elosztva volt jelen, és jövő idejű. Zárójelben a szórásokat tüntettem fel.
Atelikus
4.1 (1.1)

Telikus
3.8 (1.2)

6. táblázat: A kellesz elfogadhatósága atelikus és telikus predikátummal
Az utolsó hipotézisem arra vonatkozott, hogy a kellesz esetében a lesz prospektív aspektusjelölő, tehát kifejezi azt a jelentést, hogy az esemény megelőzi a
megnyilatkozás időpontját. A kellesz használatához nem szükségszerű, hogy az
esemény a jövőben történjen. A felmérés eredménye alapján elmondható, hogy a
kárpátaljai beszélők elfogadták a kelleszt prospekítv aspektus jelölőjeként, míg a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők nem.
A következő diagram az átlagokat szemlélteti:

3. ábra: A kellesz elfogadhatósága prospektív aspektusjelölőként

13

t-teszt: Sz-Sz-B: t(66)=1.37, p=0.17.
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Az alábbi táblázatban minden kell-t, kellesz-t és fog kelleni-t tartalmazó mondat összesített átlagát mutatom be a két dialektusra lebontva, ezt kiegészítettem a
kontrollcsoport által adott átlagokkal (zárójelben a szórások adatai láthatók).
kell
kellesz
fog kelleni
kell
kellesz
fog kelleni

SzabolcsSzatmár-Bereg
megye
4 (1.49)
3.5 (2)
1.7 (1.5)

Kárpátalja

Kontrollcsoport

4.19 (1.36)
3.9 (2.7)
1.15 (0.3)

4.7 (0.74)
1 (0)
2.25 (2.02)

7. táblázat: A különböző mondatokra adott összátlagok
a három csoportra való bontásban
Arra számítottam, hogy a kárpátaljai beszélők körében jobban grammatikalizálódott a szerkezet, így ők nagyobb arányban fogadják el a kelleszt tartalmazó mondatokat, az általuk adott átlagpontszám magasabb lesz. Ez beigazolódott. A kárpátaljai válaszadók 100%-a ’kelleszt elfogadónak’ bizonyult, míg ez az adat SzabolcsSzatmár-Bereg megyében 77 volt. A kelleszt tartalmazó mondatok összesített átlaga is magasabb lett a kárpátaljai felmérésben. Ugyanakkor a szerkezetnek jól meghatározható jelentése van. A kellesz segítségével a használói ki tudják fejezni azt a
többletjelentést, hogy egy esemény bekövetkezése szükségessé fog válni. A kontrollcsoporttal kapcsolatban az volt a hipotézisem, hogy ők nem fogadják el a kelleszt tartalmazó mondatokat, de különbségek lesznek a kellt tartalmazó mondatok
megítélése között is attól függően, hogy az időbeli perspektíva (TP) jelen (19a)
vagy jövő idejű (19b), a mondatok nem tartalmaztak időhatározó-szót.
(19) a) Szituáció: Észreveszi, hogy elhagyta a kulcsát. Sehol sem találja.
Új kulcs kell, mert nem tudok bemenni a lakásba.
’Most szükséges egy új kulcs, mert most menne be a lakásba.’
b) Szituáció: A jövő héttől nagyon rossz időjárás lesz. Az autóján még
nyári gumi van.
Téli gumi ?kell a rossz időjárás miatt.
’A jövő héten szükségszerű lesz a téli gumi, mert olyan lesz az időjárás, hogy azt kell majd használni.’
A kontrollcsoport tagjai nagyrészt dél-dunántúli és Hajdú-Bihar megyében született beszélők voltak (összesen 16 fő). A kontrollcsoport tagjai a kelleszt nem fogadták el. A kelleszt tartalmazó mondatok összátlaga ebben a csoportban 1 lett,
ami azt mutatja, hogy ezek a beszélők teljes mértékben visszautasítják a szerkezetet. Az általuk adott grammatikai ítéletek alapján beigazolódott a hipotézisem.
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Azokban a mondatokban, ahol az időbeli perspektíva jövő idejű, kevésbé elfogadható a kell használata14 attól függetlenül, hogy a beszélő használja-e a kelleszt,
vagy nem. Az alábbi diagram az erre vonatkozó adatokat szemlélteti.

4. ábra: A kell elfogadhatósága jelen, illetve jövő idejű TP-vel
A kell használata tehát szignifikánsan kevésbé elfogadható olyan szituációkban, ahol az időbeli perspektíva jövő idejű, mint amelyekben jelen15.
4. A szerkezet szemantikai elemzése
Ebben a fejezetben a szerkezet jelentésével foglalkozom. Ehhez az előző fejezetben bemutatott eredményeket, és az 1. fejezetben ismertetett elméleti hátteret
veszem alapul. Legvégül a szintaktikailag releváns kérdéseket is tárgyalom.
Az általánosan elfogadott álláspont szerint az episztemikus modalitásoknak
hatókörük van az igeidő felett, ezért az esetükben az időbeli perspektíva (TP)
nem lehet jövő idejű. Az időbeli orientáció (TO) azonban igen. Tekintsük az
alábbi példamondatot különböző szituációkban használva.
(20) a) Szituáció: Hangokat hall János otthonából kiszűrődni.
Jánosnak otthon kell/*kellesz lennie.
Jelen idejű TO
b) Szituáció: Tudja, hogy János holnap hazaérkezik.
Jánosnak otthon kell/kellesz lennie.
Jövő idejű TO
A (20a)-ban a példamondat jelentése: ’A jelenben rendelkezésre álló evidenciák alapján valószínűleg János otthon van’. Ezt a jelentést a kellesz nem fejezi ki. A
14

Párosított t-teszt: t(47)=3.46, p<0.05.
t-teszt: t(175.22)=5.1, p<0.05, jelen idejű TP átlag: 4.57 (0.85), jövő idejű TP átlag: 3.75 (1.42).

15
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(20b)-ben leírt szituációban a példamondat jelentése eltérő a (20a)-étól. Itt a mondat jelentése: ’a jelenben rendelkezésre álló evidenciák alapján valószínű, hogy János a jövőben otthon lesz’. A kellesz ebben a kontextusban elfogadható16.
A magyarban dinamikus modalitásfajták esetében mind az időbeli perspektíva (TP), mind az időbeli orientáció (TO) lehetnek jövő idejűek kontextustól függően. Nemcsak a modalitásnak lehet hatóköre az igeidő felett, hanem a fordított
hatókör is lehetséges. A kellesz esetében ez fontos különbség az episztemikus és
a dinamikus modalitásfajták között.
(21) a) Szituáció: Jánosnak sok vizsgája van. Párat már sikeresen teljesített, de
még van néhány. János már nagyon kimerült a folyamatos tanulástól.
Jánosnak mostanában sokat kell/*kellesz tanulnia, (ezért már most
fáradt).
Jelen idejű TO/TP
b) Szituáció: János nem tanult a vizsgáira, most tudta meg, hogy elégtelenek lettek. A jövő héten javíthat.
Jánosnak meg kell/? kellesz tanulnia az anyagot.
Jelen idejű TP/Jövő idejű TO
c) Szituáció: János sikeresen teljesítette a vizsgáit. A nyarat a Balatonon
pihenéssel tölti, szeptembertől szeretné mesterszakon folytatni tanulmányait. Örül a nyárnak, és annak, hogy jelenleg nem kell tanulnia.
Jánosnak sokat ?kell/kellesz tanulnia (szeptembertől).
Jövő idejű TO/TP
A (21b)-ben most szükségszerű, hogy János tanuljon a jövőben. Ebben az esetben a szükségszerűség már a jelenben is fennáll (jelen idejű TP), de a cselekvés jövő idejű (jövő idejű TO). A (21c)-ben egy jövőbeli t’ időpontban lesz szükségszerű, hogy e esemény bekövetkezzen (János tanul) egy t’’ időpontban és t’’>t’. Ebben a szituációban a jelenben nem szükségszerű, hogy János tanuljon, de szükségszerűvé fog válni a jövőben, ekkor a kellesz használata motivált, mert a kell önmagában nem fejezi ki a kívánt jelentést. Csak a kontextus megadásával és az időhatározó-szókkal érhető el a standard magyarban annak a jelentésnek a kifejezése,
hogy valami szükségszerűvé fog válni a jövőben. Ezzel szemben (21a) esetében
mind az időbeli orientáció, mind az időbeli perspektíva jelen idejű. Ebben az esetben e esemény (János tanul) a jelenben szükségszerű, és a jelenben folyamatban is
van. Ekkor a kellesz használata nem elfogadható. A predikátum telicitása ugyan
nem befolyásolja a kellesz elfogadhatóságát (ld. 3.3.), de duratív telikus predikátumok esetében a TO mindig jövő idejű (Palffy–Muhoray 2013). Tehát duratív telikus predikátumok esetében a (21a)-ban bemutatott interpretáció nem érhető el.
16

Ugyanakkor az episztemikus modalitás esetében, mivel az időbeli perspektíva (TP) minden esetben egybeesik a megnyilatkozás időpontjával (UT), a kellE elfogadhatóbb, mint a kelleszE.
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(22) a) Jánosnak olvasnia kell.
Folyamatban lévő V Jövő idejű
b) Jánosnak el kell olvasnia a könyvet.
Jövő idejű TO
Az alábbi táblázatban az episztemikus és a dinamikus kell/kellesz interpretációit foglalom össze különböző predikátumokkal a TP és a TO változása mellett.
TP/TO

Atelikus
predikátummal

Jelen idejű TP/
kellE/D/
Jelen idejű TO * kelleszE/D
Jelen idejű TP/
Jövő idejű TO
Jövő idejű TP/
Jövő idejű TO

kellE/D/
kelleszE/D
?kellD/
kelleszD

Duratív telikus
predikátummal
_
kellE/D/
?kelleszE/D
?kellD/
kelleszD

Interpretáció
Az e esemény valószínűsége/szükségessége fennáll, és az e
esemény folyamatban van.
Most valószínű/szükséges, hogy a jövőben egy e esemény bekövetkezik.
Szükségessé fog válni a jövőben,
hogy e esemény bekövetkezzen.

8. táblázat: A kellesz interpretációi különböző predikátumokkal
a TP és a TO változása mellett
Az előzőekben a dinamikus kellesz többértelműségét és az episztemikus kellesz jelentését tárgyaltuk. A dinamikus kelleszt tartalmazó mondatok esetében a
szemantikai elemzés alapján felmerül az a kérdés, hogy az igeidőt és a modalitást hogyan reprezentálhatjuk. A következő mondat kétértelmű, és a két különböző interpretációban az igeidő és a modalitás hatóköri viszonya is eltérő.
(23) Le kellesz nyírni a füvet.
a) ’SZÜKSÉGSZERŰ [, hogy majd lenyírjuk a füvet]
b) ’LESZ [SZÜKSÉGSZERŰ, hogy lenyírjuk a füvet]

MOD>T
T>MOD

Az első olvasatban a modalitásnak hatóköre van az igeidő felett. A másodikban a hatókör fordított, tehát a szükségszerűséget a jövőbe helyezzük.
A kellesz használható episztemikus értelemben is, de ebben az esetben egyetlen interpretációja van. Az időbeli perspektíva (TP) csak jelen idejű lehet, tehát
csak a ’jelenben valószínű, hogy valami bekövetkezik a jövőben’ interpretáció
elérhető az esetükben (24a). Ezért az időnek (T) nem lehet hatóköre modalitás
(Mod) felett. A (24b)-ben bemutatott hatóköri viszony nem érhető el.
(24) Jánosnak otthon kellesz lennie.
a) ’VALÓSZÍNŰ [, hogy János otthon lesz.]’
b. *’LESZ [VALÓSZÍNŰ, hogy János otthon lesz.]’
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Mod>T
*T>Mod

A szintaktikai elemzés során két fő problémára kell megoldást találni, a hatóköri viszonyok megfordulását a dinamikus esetben kezelni kell, míg az episztemikus modalitás esetében magyarázatot kell adni arra, hogy miért nem érhető el
a megfordított hatókörű értelmezés. Ezekből az következik, hogy a dinamikus és
az episztemikus kellesz szintaktikai szerkezetére különböző elemzés szükséges.
A terjedelmi korlátok miatt ezeknek a tárgyalása túlmutat ennek a tanulmánynak
a keretein.
5. Konklúzió
A dolgozatban a kellesz nyelvtani tulajdonságaival és jelentésével foglalkoztam. Két felmérést végeztem, amelyeket korpuszos adatgyűjtéssel egészítettem
ki. Az eredményeim alapján kijelenthető, hogy a dinamikus kellesz jövőbeli időbeli perspektívával (TP) elfogadhatóbb, mint a kellD, és azt a jelentést fejezi ki,
hogy valami szükségessé fog válni a jövőben. Ebből következik, hogy az episztemikus kontextusokban a kell mindig elfogadhatóbb, mint a kellesz, mert az
episztemikus modalitás esetében mindig a jelenben rendelkezésre álló információk alapján teszünk kijelentést egy jövőbeli esemény bekövetkezésének valószínűségére vonatkozóan, tehát az időbeli perspektíva (TP) csak jelen idejű lehet. A
szerkezet használatának – episztemikus és dinamikus beszédháttér esetén egyaránt – szükséges feltétele az időbeli orientáció (TO) jövő idejűsége.
(25) a) *János állandóan ásít, álmosnak kellesz lennie.
b) *Mostanában sokat kellesz tanulnom.

JELEN TO
JELEN TO

A szerkezet gyakrabban fordul elő atelikus predikátumokkal (70%), mint telikusokkal (30%), de a telicitás nem befolyásolja az elfogadhatóságát abban az
esetben, ha legalább az időbeli orientáció (TO) jövő idejű. Ugyanakkor elmondható, hogy ’a cselekvés/történés folyamatban van a megnyilatkozás időpontjában’ interpretáció csak az atelikus predikátumok esetében elérhető.
A felmérésben a kellesz jelentésének meghatározásán kívül a dialektusok közötti különbségekre fókuszáltam. A felméréseim eredményei azt jelzik, hogy a
szerkezet Kárpátalján jobban elfogadott, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kárpátalján 3.9, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg 3.5 lett a kelleszt tartalmazó
mondatok átlaga. A kellesz jelentésére vonatkozó felmérésben a kárpátaljaiak
100, míg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek 77%-ban bizonyultak ’kelleszt elfogadónak’.
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Ware Anna Júlia

Zero in Hungarian
1. Introduction
This paper is about the Hungarian equivalents of English zero.1 The primary
objective of this work is to explore the grammatical category of nulla ‘zero’ and
zéró ‘zero’ by examining the nominal expressions these elements can co-occur
with. It will be shown that whereas nulla ‘zero’ shows properties of both
quantifiers and numerals as in (1a) and (1b), respectively, zéró ‘zero’ behaves as
a quantifier, as in (2):
(1)

a) Péter nulla érdeklődés-t mutat-ott a tantárgy iránt.
Péter zero interest-ACC showed.3SG the subject for
‘Peter showed zero interest in the subject.’
b) A diák-ok nulla százalék-a ment át a vizsgá-n.
the student-PL zero percent-POS.1SG went.3SG through the exam-on
‘Zero percent of the students passed the exam.’

(2)

Péter zéró érdeklődés-t mutatott.
Péter zero interest-ACC showed.3SG
‘Péter showed zero interest.’

First, quantifier categorisation is introduced based on Keenan and Paperno
(2012). It is then shown based on Van der Bent (2016) and Bylinina and
Nouwen (2018) that the category of English zero is debatable, the two possible
categories being numerals and quantifiers. The discussion of zero in Hungarian
begins with an introduction to the Hungarian nulla ‘zero’ and zéró ‘zero’. This is
followed by a summary of quantifiers and numerals in Hungarian and previous
literature on Hungarian nulla ‘zero’, which states that „nulla ‘zero’ cannot be
used as a negative determiner in Hungarian” (Csirmaz–Szabolcsi 2012: 404).
However, data found in the Hungarian National Corpus contradict this.

1

I would like to thank my supervisor, Éva Kardos for all the inspiration, help and valuable
comments she provided during the birth of this work. I would also like to thank the Department of
English Linguistics for supporting this paper with constructive criticism; a special thanks here to
György Rákosi. Finally, I would like to thank all the participants who took part in the
grammaticality judgement test for providing much-needed voluntary help with this research.
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Evidence is provided by comparing arguments for the categorisation of
English zero to Hungarian data, corpus data from the Hungarian National
Corpus and the results of a grammaticality judgement test.
This paper is concluded by a summary supporting the claims that both
Hungarian nulla ‘zero’ and zéró ‘zero’ can, in fact, be used as a negative
determiner, and that nulla ‘zero’ and zéró ‘zero’ are to be categorised differently
because of distributional differences.
2. Theoretical Background
2.1. Quantifiers and their Categories
As their name suggests, quantifiers quantify expressions. I adopt the
categorisation of Keenan and Paperno (2012), a slight modification of Partee
(1995). In their classification, „A-type quantificational expressions (…) typically
combine with predicates to form complex predicates” (Keenan–Paperno 2012: v),
whereas „D-type quantificational expressions are nominal expressions or ones
which typically combine with others to form nominal expressions” (Keenan–
Paperno 2012: v). Keenan and Paperno (2012: 1–7) describe two main
subcategories of quantifiers: morphologically simple and morphologically
complex quantifiers. Morphologically simple quantifiers can be divided into three
categories based on their semantics: generalised existential (intersective)
quantifiers, generalised universal (co-intersective) quantifiers and proportional
quantifiers. These categories contain both D- and A-quantifiers. Numerals like
zero fall into the category of generalised existential D-Quantifiers (Keenan 2012).
2.2. The category of English zero
The category of zero is no trivial matter: there is a debate on whether it is a
quantifier or a numeral. The two contrasting points of view are conveyed by
drawing on Renate van der Bent (2016) and from Bylinina and Nouwen (2018).
First, I summarise van der Bent’s work, which is centred round the view that
zero is not a numeral and that its distribution is like that of quantifiers. Van der
Bent’s main hypothesis and argument for zero not being a numeral is that „zero is
often used in contexts where other numerals cannot be used” (Van der Bent 2016:
9) and she predicts that „many of the phrases in which zero is used are (…)
equivalent to phrases with a negation instead of the number word” (van der Bent
2016: 9). The author provides proof by illustrating differences between zero and
other numerals and by analysing data from the Corpus of Contemporary American
English, where zero was found to co-occur with mass and count nouns alike.
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According to van der Bent, numerals belong to a scale on which higher
numerals entail all lower numerals, as in (3a) and (3b):
(3)

a) Two cows were grazing in the field.
b) One cow was grazing in the field.

Van der Bent then states that, if zero were a numeral just like other numerals
(i.e. belonging to a scale), zero should be entailed by all other numerals, as it is
below other numerals; however, this is not so, as shown in (4):
(4)

a) Two cows were grazing in the field.
b) Zero cows were grazing in the field.

Second, an ‘at least’ interpretation of zero would be infelicitous (ibid.: 6).
Numerals can have an ‘exactly’ or an ‘at least’ interpretation (ibid.). Compare
(5a), (5b) and (5c):
(5)

a) Brenda has two daughters.
b) Brenda has three daughters.
c) Brenda has zero daughters.

If (5a) receives an ‘at least’ interpretation, it is also true in a context where
Brenda has more than two daughters, such as in (5b), whereas this is not so if (5a)
receives an ‘exactly’ interpretation. With (5c), only the ‘exactly’ interpretation is
available. Thus, if (5c) is true, (5a) and (5b) cannot be true.
However, the interpretation of zero as negation could explain the infelicity
of the ‘at least’ meaning of zero (van der Bent 2016): „‘zero’ is not on the same
number scale as the other number words, which explains why scalar implicature
does not apply to the number zero” (ibid.: 7).
Importantly, it appears that zero differs from other numerals in the syntactic
position it can occupy: unlike other numerals, zero can be used in the quantifier
position, but not in the predicate position (van der Bent 2016).
(6)

a)
b)
c)
d)

There are three students.
There are zero students.
The students are three.
*The students are zero.

In (6a) and (6b), three and zero are used in the quantifier position, showing
similar distribution. The case of (6c) and (6d) is different: while the numeral
442

three can be part of the predicate in (6c), (6d) shows that zero cannot be part of
the predicate, showing that zero differs from typical numerals. However, some
data contradict this generalisation, hence the following example:
(7)

„In fact my hypothesis is for language acquisition to really succeed,
anxiety should be zero” (Stephen Krashen, as cited in Rösler 2015).

This section is followed by a corpus data analysis. It was found that zero cooccurs with many mass nouns (van der Bent 2016). As expressions containing
mass nouns and numerals are ungrammatical in most cases, zero occurring with
mass nouns supports the claim that zero is not a typical numeral (van der Bent
2016), as per (8):
(8)

a) *John has five experience.
b) John has zero experience.
c) John has much experience.

The typical numeral five is ungrammatical with the mass noun experience;
however, zero is grammatical. The fact that both zero and the quantifier much can
be used with a mass noun shows that zero is more like a quantifier than a numeral.
Furthermore, zero seems to have taken on the role of negative determiners
such as no and not any concerning mass nouns (van der Bent 2016). This is
supported by examples like the following:
(9)

a) John has zero experience.
b) John has no experience.
c) John hasn’t any experience.

However, zero could also be a mass quantifier like little or much with zero as
the lowest end of a scale from zero to all (van der Bent 2016).
(10) a) John has zero experience.
b) John has little experience.
c) John has much experience.
As for count nouns, it was found that zero usually co-occurs with count
nouns in their plural form (ibid.).
(11) a) Zero students attended the lecture.
b) This drink contains zero calories.
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This taken into consideration, zero can and does occur with singular count
nouns (ibid.), as in the following examples:
(12) a)
b)
c)
d)

„A zero bedroom house…”
a five bedroom house
„…a zero sum game”
*a five sum game

(van der Bent 2016: 13 (19b))
(van der Bent 2016: 13 (19a))

Further analysis showed that a number of these singular count nouns were
part of compounds containing two nouns, where zero modified either the first or
the second noun (van der Bent 2016) as in (12a). Interestingly, the use of zero
with a singular count noun modifying a different noun seems to be restricted to
collocations (ibid.), as in (12c).
The previously mentioned data from van der Bent 2016 support the view that
zero is to be viewed rather as a negative determiner/quantifier than a numeral.
An alternative to van der Bent’s theory is that in Bylinina and Nouwen (2018).
The apparent equivalence of zero with no is mentioned, but contrary to van der
Bent, Bylinina and Nouwen hypothesise that „zero is not a quantifier” and defend
this extensively (Bylinina–Nouwen 2018: 1). Central to their hypothesis is the fact
that zero behaves like a numeral, whereas no and not any have the distribution of
quantifiers (Bylinina–Nouwen 2018). This is shown by multiple observations in
syntax.
First, zero allows noun phrase ellipsis, whereas no does not (Bylinina–
Nouwen 2018: 2):
(13) a) Hillary has five horses. Jim has zero (*ones).
b) Hillary has five horses. Jim has ten (*ones).
c) Hillary has five horses. Jim has *no/none.
Second, while zero combines with measure nouns, no does not (Bylinina–
Nouwen 2018), as per (14):
(14) There are zero/five/??no litres of wine in the cellar.
Third, ratio expressions only allow numerals (Bylinina–Nouwen 2018):
(15) This beverage contains zero/ten/*no grams of sugar per 100 millilitres.
One of their last observations is that while zero allows multiplicatives, no
does not (Bylinina–Nouwen 2018).
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(16) Janet picked her child up zero/ten/??no times.
In sum, there are two main views on the grammatical category of English zero in
the sparse literature on the subject, both supported by multiple pieces of evidence.
3. Zero in Hungarian
3.1. Words conveying the meaning of ‘zero’ in Hungarian
There are multiple Hungarian words with the meaning of ‘zero’, namely
nulla ‘zero’, zéró ‘zero’, zérus ‘zero’, nuku ‘none’ and null ‘nil’.
The words null ‘nil’, zérus ‘zero’ and nuku ‘none’ have a very specific
meaning and are thus contextually restricted. Null ‘nil’ is used in the context of
sports matches similarly to English nil, zérus ‘zero’ is only used in mathematical
contexts and nuku ‘none’ is fundamentally different from the other words in that
it is used predicatively rather than attributively.
As for nulla ‘zero’ and zéró ‘zero’, these words have a similar meaning to
English zero and are not restricted in the way null ‘nil’, nuku ‘zero’ and zérus
‘zero’ are. For this reason, this paper deals solely with nulla ‘zero’ and zéró
‘zero’. Illustrative examples are given in (17):
(17) A páciens-ek nulla százalék-a tapasztalt javulás-t.
the patient-PL zero percent-POS.3SG experienced.3SG improvement-ACC
‘Zero percent of patients experienced an improvement.’
(18) Egyszerű-en zéró idő-m van pihen-ni.
simple-ly zero time-POS.1SG is rest-INF
‘I simply have zero time to rest.’
Based on the dictionary entry of nulla ‘zero’ (Bárczi et. al. 1962), the
meaning of nulla ‘zero’ can be divided into three categories: numerical, as in
(19), scalar (with subcategories of either being a reference point dividing
positive and negative or being a scale’s absolute lowest point, as in (20) and
(21)) and absence2, as in (22).
(19) En-nek az egyenlet-nek a megoldás-a nulla.
This-DAT the equation-DAT the solution-POS.3SG zero.
‘The solution to this equation is zero.’
2

Nulla ‘zero’ also has other meanings listed in the dictionary, but as these are irrelevant for this
study, I refrain from discussing them in this work.
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(20) Tél-en gyakran van nulla fok.
winter-on often is zero degree
‘It is often zero degrees in the winter.’
In (20), nulla ‘zero’ has a scalar meaning as a reference point: there are
positive and negative temperatures either side of zero degrees.
(21) János ed-dig nulla kilométer-t tett meg.
János this-until zero kilometer-ACC did.3SG PRT
‘János has completed zero kilometres as of yet.’
In (21), nulla ‘zero’ has a scalar meaning, but nulla ‘zero’ has the meaning of
the starting point of a scale, constituting the lowest possible point on the scale.
(22) A diák-ok nulla érdeklődés-t mutattak.
the student-PL zero interest-ACC showed.3PL
‘The students showed zero interest.’
Here, nulla ‘zero’ means an absence of what it modifies.
Zéró ‘zero’ is listed to have the same meaning as nulla ‘zero’ (Bárczi et. al.
1962). However, its meaning is more restricted: based on native speaker intuition,
it seems that it cannot freely substitute nulla ‘zero’ in mathematical contexts, as in
(23), and is also often ungrammatical in the scalar meaning, as in (24).
(23) a) En-nek az egyenlet-nek a megoldás-a nulla.
This-DAT the equation-DAT the solution-POS.3SG zero
‘The solution to this equation is zero.’
b) *En-nek az egyenlet-nek a megoldása zéró.
This-DAT the equation-DAT the solution-POS.3SG zero
‘The solution to this equation is zero.’
(24) a) *Tél-en gyakran van zéró fok.
winter-on often is zero degree
‘It is often zero degrees in the winter.’
b). Tél-en gyakran van nulla fok.
winter-on often is zero degree
‘It is often zero degrees in the winter.’
c) *János ed-dig zéró kilométer-t tett meg.
János this-until zero kilometer-ACC did.3SG PRT
‘János has completed zero kilometres as of yet.’
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d) János ed-dig nulla kilométer-t tett meg.
János this-until zero kilometer-ACC did.3SG PRT
‘János has completed zero kilometres as of yet.’
The meaning in which zéró ‘zero’ can occur is absence:
(25) a) A diák-ok nulla érdeklődés-t mutattak.
the student-PL zero interest-ACC showed.3PL
‘The students showed zero interest.’
b) A diák-ok zéró érdeklődés-t mutattak.
the student-PL zero interest-ACC showed.3PL
‘The students showed zero interest.’
As per (25), both nulla and zéró are grammatical in contexts where they stand
for an absence.
Before demonstrating the dilemma on the grammatical category and the
distribution of nulla ‘zero’ and zéró ‘zero’ in the three meanings, I describe
previous findings on Hungarian nulla ‘zero’ and illustrate the categories of
quantifiers, negative determiners and numerals in Hungarian.
3.2. Previous Literature on Hungarian nulla ‘zero’
There is little information on Hungarian zero concerning the quantifier/
numeral debate. Csirmaz and Szabolcsi state that „nulla ‘zero’ is not used as a
negative determiner3” (Csirmaz–Szabolcsi 2012: 404), marking it ungrammatical
in examples like (26):
(26) a) Semmi érdeklődést nem mutatott b) * Nulla érdeklődést mutatott.
nc.what interest-acc not showed
zero interest-acc showed
‘He showed no interest.’
‘He showed zero interest.’
(Csirmaz–Szabolcsi 2012: 404 (16))
However, I show that there are not only one, but two possible Hungarian
equivalents of the English word zero as a quantifier: nulla ‘zero’ and zéró ‘zero’.
I then show that, based on their distribution, corpus data and native speaker
intuition, nulla ‘zero’ shows properties of both numerals and quantifiers,
whereas zéró ‘zero’ is a quantifier.
3

Negative determiners are a subcategory of quantifiers here.
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3.3. Quantifiers and Numerals in Hungarian
Before showing evidence for my hypothesis, I wish to briefly illustrate
Hungarian existential D-quantifiers and numerals (Csirmaz–Szabolcsi 2012).
Numerals in Hungarian include words like hét ‘seven’. Here, hét ‘seven’ can
receive an ‘at least’ interpretation, which is a hallmark of numeral behaviour.
(27) Hét fiú-t láttam az utcá-n.
seven boy-ACC saw.1SG the street-on.
‘I saw seven boys on the street.’
As seen in (27), the noun lacks plural marking with numerals, whereas in
English, the noun receives plural marking after a numeral.
As for quantifiers, Csirmaz and Szabolcsi list the following subcategories of
generalised existential D-quantifiers in Hungarian: negative determiners,
interrogative expressions and value judgement quantifiers, as in (28a), (28b) and
(28c), respectively (Csirmaz–Szabolcsi 2012: 403–404).
(28) a) Semmi tej nincs a hűtő-ben.
nc.what milk NEG the fridge-in
‘There is no milk in the fridge.’
b) Mennyi tej van a hűtő-ben?
how.much milk is the fridge-in
‘How much milk is there in the fridge?’
c) Sok tej van a hűtő-ben.
much milk is the fridge-in
‘There is a lot of milk in the fridge.’
Csirmaz and Szabolcsi describe negative determiners as negative concord
items and mention the following members of this category in Hungarian:
„sehány ‘no number [count noun]’, semmi, semennyi ‘no amount [mass noun]’,
semelyik ‘none (of)’” (Csirmaz–Szabolcsi 2012: 404), illustrated by (29):
(29) a) sehány diák
nc.how.many student
‘no student’
c) semelyik diák
nc.which student
‘none of the students’

b) {semmi/semennyi} víz
nc.what/nc.how.much water
‘no water’
d) semmilyen diák/víz
nc.what.kind student/water
‘no student/water’
(Csirmaz–Szabolcsi 2012: 404 (15))
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3.4. The Grammatical Category of nulla ‘zero’ and zéró ‘zero’
3.4.1. Nulla ‘zero’
In this section, I argue that Hungarian nulla ‘zero’ shows properties of both
numerals and quantifiers. In its numerical and scalar meanings (see above), nulla
‘zero’ is more like a numeral, whereas in the absence meaning, nulla ‘zero’ is
more like a quantifier (and within that, a negative determiner). I illustrate here
the pieces of evidence which support the claim that nulla ‘zero’ behaves both as
a quantifier and as a numeral. The main piece of evidence for nulla ‘zero’ being
a quantifier is that it seems capable of appearing in the role of negative
determiners such as semennyi nc.what ‘no’.
(31) a) Egyszerűen semennyi információ-m nincs er-ről.
simply nc.what information-POS.1SG NEG this-from
‘I simply have no information on this.’
b) Egyszerűen nulla információ-m van er-ről.
simply zero information-POS.1SG is this-from
‘I simply have zero information on this.’
However, there is also evidence for nulla ‘zero’ being a numeral rather than a
quantifier.
First, nulla ‘zero’ combines with count nouns, which is a property of numerals.
(32) a) Ön-nek ötven darab küldhető SMS-e van.
you.SG.FORM-DAT fifty piece sendable SMS-POS.3SG.FORM is
‘You have fifty text messages left.’
b) Ön-nek nulla darab küld-het-ő SMS-e van.
you.SG.FORM-DAT zero piece sendable SMS-POS.3SG.FORM is
‘You have zero text messages left.’
Second, quantifiers cannot be used in certain mathematical contexts, whereas
nulla ‘zero’ and numerals can.
(33) a) Öt-ből öt, az nulla.
five-from five the zero
‘Five minus five is zero.’
b) Öt-ből három, az kettő.
five-from three the two
‘Five minus three is two.’
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c) *Öt-ből öt az semmi.
five-from five the nc.what
‘Five minus five is nothing.’
These pieces of evidence point to the following: nulla ‘zero’ shows properties
of both quantifiers and numerals.
This is also supported by corpus data from the Hungarian National Corpus,
since nulla ‘zero’ can occur with both mass and count nouns, which is a property
of quantifiers.
The Hungarian National Corpus brings 29794 results for the query nulla
‘zero’ (Oravecz et al. 2014). Having taken a randomly selected 100-strong
sample from this, an analysis of meaning and syntactic position was conducted.

Numerical
18%

Percentages based on meaning
Scalar (as middle
Scalar (as starting
point of scale)
point of scale)
8%
30%

Absence

Other

32%

12%

Table 1: Percentages based on meaning (nulla ‘zero’)
Nulla ‘zero’ can be found in all four meanings in the random sample.
Percentages based on syntactic position
Use as
Use as modifier
modifier of
Predicative Use as modifier of
of phrase
phrase
use
the predicate
containing a
containing a
count noun
mass noun
22%
28%
19%
9%

Independent use
as number word /
Miscellaneous
22%

Table 2: Percentages based on syntactic position (nulla ‘zero’)
Use of nulla ‘zero’ with a noun constituted 29% of the sample, roughly a
third of these results being use with a mass noun and the rest being use with a
count noun.
Using the data portrayed, it can be said that although use with a count noun is
twice as frequent as with a mass noun, nulla ‘zero’ is used with both mass and
count nouns, as expected of quantifiers.
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A second analysis was conducted with the one hundred most frequent nouns4
occurring directly to the right of nulla ‘zero’: forty five percent were count
nouns, the rest being mass nouns, showing an approximately equal distribution
between count and mass nouns with mass nouns bearing a slight advantage.
However, when one considers the frequency of occurrences of nulla ‘zero’ with
these nouns, a different picture arises. The total number of usages with the most
frequent one hundred nouns is 4847; 4229 of these are with count nouns.
Number of occurrences /
Absolute percentage Number of occurrences Total number of data set
(weighted percentage)
Count
nouns
Mass
nouns

45%

4229

87%

55%

618

13%

Table 3: Occurrence of nulla ‘zero’ with the most frequent one hundred nouns
These data show that while nulla ‘zero’ can be used with both count and mass
nouns, there is a preference for use with count nouns, which was expected due to
the meaning of nulla ‘zero’ as discussed above.
3.4.2. Zéró ‘zero’
Zéró ‘zero’, unlike nulla ‘zero’, shows properties of quantifiers rather than
numerals.
First, as with English zero, zéró ‘zero’ and other quantifiers can occur with
mass nouns, whereas numerals cannot.
(34) a) Ilyen kemény nap után az ember-nek zéró energiá-ja van.
such hard day after the person-DAT zero energy-POS.3SG is
‘After such a hard day, one has zero energy.’
b) Ilyen kemény nap után az ember-nek semmi energiá-ja nincsen.
such hard day after the person-DAT nc.what energy-POS.3SG NEG
‘After such a hard day, one has no energy.’
c) *Ilyen kemény nap után az ember-nek három energiá-ja van.
such hard day after the person-DAT three energy-POS.3SG is
‘After such a hard day, one has three energy.’

4

These nouns are listed in Appendix A.
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Second, zéró ‘zero’ is often ungrammatical with count nouns, whereas
numerals are grammatical.
(35) a) Tél-en gyakran van három fok.
winter-on often is three degree
‘It is often three degrees in the winter.’
b) *Tél-en gyakran van zéró fok.
winter-on often is zero degree
‘It is often zero degrees in the winter.’
These pieces of evidence point to zéró ‘zero’ being a quantifier rather than a
numeral. This is also supported by an analysis of corpus data from the
Hungarian National Corpus.
The Hungarian National Corpus contains 3353 occurrences of zéró ‘zero’
(Oravecz et. al. 2014). A meaning-based analysis of a 100-strong random sample
taken from these yielded the following results:

Numerical
8%

Percentages based on meaning
Scalar
Scalar (as middle point
(as starting
of scale)
point of scale)
0%
14%

Absence

Other

70%

9%

Table 4: Percentages based on meaning (zéró ‘zero’)
As we can see, the meaning of zéró ‘zero’ is more restricted than that of nulla
‘zero’ in the randomised samples: the predominant meaning is absence. There
are no occurrences where zéró ‘zero’ receives a scalar meaning as the middle
reference point of the scale, and the frequency of zéró ‘zero’ in the numerical
and scalar (as starting point) meaning is less than half of nulla ‘zero’ in this
meaning (see Table 1).
Percentages based on syntactic position
Use as
Use as modifier Use as modifier
Independent use as
Predicative modifier of
of phrase
of phrase
number word /
use
the
containing a containing a mass
Miscellaneous
predicate
count noun
noun
14%
4%
14%
64%
4%

Table 5: Percentages based on syntactic position (zéró ‘zero’)
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The most prominent use of zéró ‘zero’ here is as a modifier of phrase
containing a noun at 78% in total. There is a clear preference for using zéró
‘zero’ to quantify mass nouns: occurrences where zéró ‘zero’ quantifies mass
nouns are approximately 4.5 times more frequent than occurrences where zéró
‘zero’ quantifies count nouns.
This preference is further supported by an analysis of the 100 most frequent
nouns occurring with zéró ‘zero’5. Even in the absolute sense, there is a
preference for use with mass nouns: 60 were mass nouns, with 39 being count
nouns; one was neither a count nor a mass noun, but rather a noun which was, in
effect, a function word. This word was egész ‘whole’, used in the same way as
English point in contexts like (46).
(36) A bőr pH-érték-e öt egész öt.
the skin pH.value-POS.3SG five whole five
‘The pH level of the skin is five point five.’
The preference for mass nouns is even more marked when frequency is
considered: out of the 1891 total occurrences with the given 100 nouns, 1728
were with mass nouns.

Mass nouns
Count nouns

Absolute percentage

Number of occurrences

60%
39%

1728
163

Number of
occurrences / Total
number of data set
(weighted percentage)
91%
9%

Table 6: Occurrence of zéró ‘zero’ with the most frequent one hundred nouns
3.5. Grammaticality Judgement Test
The corpus data in the previous section prove crucial in supporting the
hypothesis that there are not one, but two possible Hungarian equivalents for
English zero as a negative determiner. The main motive behind this test was to
provide support for my previous claims in addition to corpus data support. A
further motive of the test was to attempt to answer the following questions:
whether zéró ‘zero’ is considered by native speakers to be ungrammatical with
count nouns and how nulla ‘zero’ and zéró ‘zero’ compare to other negative
determiners previously mentioned like semennyi ‘nc.what’ or negation.
5

These nouns are listed in Appendix B.
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3.5.1. Participants
The participants were adult speakers of Hungarian (n=223). 29 of these
participants were English majors at the University of Debrecen and filled out a
paper-based questionnaire; the other 194 participants were recruited over the
internet on a voluntary basis and filled out an online questionnaire completely
identical to that on paper. Bi- or multilingualism was an exclusion criterion
because of possibilities of interference between languages, for which 7
participants were excluded. A further 4 participants were excluded for not fully
completing the test or not being native speakers of Hungarian. This yielded a
total of 212 participants, whose results were subject to analysis.
3.5.2. Method
The test is comprised of a demographic questionnaire and the grammaticality
judgement test itself. The demographic questionnaire contains questions about
sex, age, work status and multilingualism.
The grammaticality judgement test contains thirty-two sentences to be judged
on a scale of one to six (1=totally unacceptable, 6=totally acceptable). The
sentences are minimal pairs, only differing in whether nulla ‘zero’, zéró ‘zero’,
the negative determiner semmi ‘nc.what’ or negation was used. There are eight
sentences each containing nulla, zéró, the negative determiner semmi ‘nc.what’
and negation, respectively. The eight sentences contain two sentences each for
numerical meaning, scalar meaning, meaning of absence with a count noun and
meaning of absence with a mass noun. A few of the sentences varied by meaning
in the test are to be seen in examples (37) through (40):
(37) Numerical meaning
Ha nullá-val szorz-unk, az eredmény mindig nulla.
if zero-with multiply-1PL the result always zero
‘If we multiply by zero, the result will always be zero.’
(38) Scalar meaning
Tél-en gyakran van nulla fok.
winter-on often is zero degree
‘It is often zero degrees in the winter.’
(39) Meaning of absence (with count noun)
János álláspályázat-a-i-ra nulla válasz érkezett.
János job.application-POS.3SG-PL-onto zero answer arrived.3SG
‘János received zero answers for his job applications.’
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(40) Meaning of absence (with mass noun)
Helga nulla érdeklődés-t mutat a tudomány iránt.
Helga zero interest-ACC shows the science for
‘Helga shows zero interest in science.’
3.5.3. Results
The results portrayed in Fig. 1 support my claims that nulla ‘zero’ shows
properties of both quantifiers (negative determiners) and numerals and zéró
‘zero’ shows properties of quantifiers (negative determiners) only.
A rating of three or lower means the sentence was judged ungrammatical,
whereas a rating higher than three means the sentence was judged grammatical.

Fig. 1: Average judgement of sentences
in the grammaticality judgement test, categorised by meaning
In the numerical meaning, nulla ‘zero’ is the only word accepted by native
speakers, with zéró ‘zero’, the negative determiner semmi ‘nc.what’ and negation
judged ungrammatical. This provides evidence for my hypothesis that nulla
‘zero’ shows properties of a numeral, whereas zéró ‘zero’ does not.
In the scalar meaning, nulla ‘zero’ was judged to be almost equally
grammatical as the negative determiner semmi ‘nc.what’ and negation, showing
that nulla ‘zero’ can, in this meaning, be used as a negative determiner.
However, zéró ‘zero’ is judged ungrammatical with count nouns in this meaning.
As for sentences with the absence meaning, there is a difference between the
judgement of sentences containing mass and count nouns, as was expected.
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Nulla ‘zero’ was judged grammatical in both cases, showing that nulla ‘zero’ has
properties of both quantifiers (able to occur with mass nouns) and numerals
(able to occur with count nouns). As for zéró ‘zero’, it is grammatical with mass
nouns but ungrammatical with count nouns, supporting the hypothesis that zéró
‘zero’ is a quantifier rather than a numeral.
4. Conclusion
In this paper, Hungarian nulla ‘zero’ and zéró ‘zero’ were examined based on
previous literature pertaining to the grammatical category of English zero and to
quantification in Hungarian. As with English zero, where there is a debate on
whether it is a numeral or a quantifier, the grammatical category of Hungarian
nulla ‘zero’ and zéró ‘zero’ is not at all trivial. Based on multiple pieces of
evidence, corpus data and a grammaticality judgement test, it was shown that
Hungarian nulla ‘zero’ can, in fact be used as a negative determiner, and that it
shows properties of both quantifiers and numerals. It was also shown that there is
a second possible equivalent of English zero, namely zéró ‘zero’, which is a
quantifier rather than a numeral. Future research goals include representing if and
how nulla ‘zero’ and zéró ‘zero’ differ in their syntax, thus contributing to
research of the Hungarian DP.
5. Appendices
Appendix A: 100 most frequent nouns occurring to the right of nulla ‘zero’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

forint ‘forint’
fok ‘degree’
óra ‘hour’
százalék ‘percent’
pont ‘point’
tolerancia ‘tolerance’
kulcs ‘key’
egész (lit. whole) ‘point’
érték ‘value’
szolgáltatás ‘service’
eredmény ‘result’
szint ‘level’
vámtétel ‘duty item’
perc ‘minute’
teljesítmény ‘performance’
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

tartózkodás ‘residence’ ‘abstention’
növekedés ‘growth’
hulladék ‘waste’
reálhozam ‘real return’
szám ‘number’
esély ‘chance’
energiaveszteség ‘energy loss’
pénz ‘money’
darab ‘piece’
tapasztalat ‘experience’
ember ‘person’
adókulcs ‘tax rate’
kilométerkő ‘milestone’
Celsius-fok ‘degree Celsius’
pózolás ‘posing’
manír ‘mannerism’
kilométer ‘kilometre’
kamat ‘interest’ (finance)
csillag ‘star’
tudás ‘knowledge’
rezsi ‘utilities’
információ ‘information’
támogatás ‘support’
megoldás ‘solution’
gól ‘goal’
értelem ‘intellect’ ‘point’
színvonal ‘standard, level’
másodperc ‘second’
játék ‘toy’ ‘play’ ‘game’
fogalom ‘concept’ ‘idea’
fillér ‘fillér’
elem ‘element’
kapcsolat ‘contact’
idő ‘time’
egyenleg ‘balance’ (financial)
állapot ‘state (of mind)’
állam ‘state’ (as a country)
szavazat ‘vote’
romantika ‘romantics’ ‘romanticism’
nap ‘day’
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

energia ‘energy’
csökkenés ‘decline’ ‘decrease’
paritás ‘parity’
nyereség ‘profit’
mérték ‘measure’ ‘extent’
munka ‘work’
adósság ‘debt’
Celsius ‘Celsius’
űr ‘emptiness’ ‘outer space’
összeg ‘sum’
vízszint ‘water level’
hőmérséklet ‘temperature’
hiba ‘error’
hely ‘place’ ‘space’
fő ‘person’
emisszió ‘emission’
bázis ‘base’ ‘basis’
vonal ‘line’
kockázat ‘risk’
használat ‘use’
energiabefektetés ‘energy investment’
csökkentés ‘reduction’
beruházás ‘investment’
önkritika ‘self-criticism’
áfakulcs ‘VAT rate’
veszteség ‘loss’
találat ‘search result’
számjegy ‘digit’
sebesség ‘speed’
redukálás ‘reduction’
program ‘programme’
leégés ‘sunburn’ ‘burning’
károsanyag-kibocsátás ‘pollutant emissions’
helyismeret ‘knowledge of a place’
gyerek ‘child’
fogyasztás ‘consumption’
felsőfok ‘upper level’
felelősség ‘responsibility’
dollár ‘dollar’
agy ‘brain’
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96. adó ‘tax’
97. adottság ‘aptitude’ ‘capability’ ‘talent’
98. GDP-növekedés ‘GDP growth’
99. válasz ‘answer’
100. veszély‘danger’
Appendix B: 100 most frequent nouns occurring to the right of zéró ‘zero’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

tolerancia ‘tolerance’
információ ‘information’
növekedés ‘growth’
energia ‘energy’
pont ‘point’
emisszió ‘emissions’
esély ‘chance’
rezsi ‘utilities’
kamat ‘interest’ (finance)
morféma ‘morpheme’
szint ‘level’
kliens ‘client’
csomag ‘package’
gravitáció ‘gravitation’
fejlődés ‘development’
érték ‘value’
közpénz ‘public funds’
higiénia ‘hygiene’
eredmény ‘result’
balett ‘ballet’
számla ‘receipt’
hang ‘voice’ ‘sound’
teljesítmény ‘performance’
károsanyag-kibocsátás ‘pollutant emissions’
kibocsátás ‘emissions’
idő ‘time’
fok ‘degree’
év ‘year’
tapasztalat ‘experience’
súlyozás ‘weighting’
reaktor ‘reactor’
költség ‘expense’
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

készlet ‘stock’
korrupció ‘corruption’
deficit ‘deficit’
óra ‘hour’
találat ‘hit’ ‘result’
százalék ‘percent’
rag ‘suffix’
projekt ‘project’
probléma ‘problem’
nőiesség ‘femininity’
kockázat ‘risk’
interaktivitás ‘interactivity’
hozam ‘yield’
hatás ‘effect’
haszon ‘profit’
együttes ‘band’
bázis ‘base’ ‘basis’
anafora ‘anaphor’
alvás ‘sleep’
öntudat ‘self-consciousness’
ár ‘price’
áldozat ‘victim’
zaj ‘noise’
watt ‘watt’
város ‘town’
vár ‘castle’
vonal ‘line’
támogatás ‘support’
tudás ‘knowledge’
számlacsomag ‘account package’
szilánk ‘shard’
sorköz ‘space (key)’
sebzés ‘wounding’
pénz ‘money’
pazarlás ‘squandering’
név ‘name’
másodperc ‘second’
mosás ‘washing’
mennyiség ‘amount’
lehetőség ‘oppurtunity’
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73. konkrétum-bizonyíték ‘concrete evidence’
74. kilométerkő ‘milestone’
75. kamatszint ‘interest level’
76. kalória ‘calorie’
77. jogbiztonság ‘legal certainty’
78. hőmérséklet ‘temperature’
79. forgalom ‘traffic’
80. fordulatszám ‘RPM’
81. felár ‘extra charge’
82. elem ‘element’
83. egész ‘whole’ ‘point’ (in numbers such as 0.5)
84. defekt ‘tire puncture’
85. connectiontime ‘connection time’
86. bevándorlás ‘immigration’
87. befektetés ‘investment’
88. alkohol ‘alcohol’
89. adat ‘data’
90. GDP-bővülés ‘GDP increase’
91. CO2
92. BAC-határérték ‘BAC limit’
93. üzemanyag-fogyasztás ‘fuel consumption’
94. ütem ‘beat’ ‘metre’
95. ötlet ‘idea’
96. összhang ‘harmony’
97. ész ‘intellect’
98. értelem ‘meaning’ ‘intellect’ ‘point’
99. érdeklődés ‘interest’
100. élettapasztalat ‘life experience’
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Humán Tudományi Szekció
Tagozat: Amerikai kultúra és történelem
Témavezető: Szathmári Judit
Helyezés: III.
Csibrány Lili (IV. magyar-történelem OMA)
Humán Tudományi Szekció
Tagozat: Névtan, frazeológia, stilisztika, textológia
Témavezető: Tóth Valéria
Helyezés: II., különdíj
Csók Cintia (II. neveléstudomány MA)
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudomány Szekció
Tagozat: Gyermekvédelem és hátrányos helyzet
Témavezető: Pusztai Gabriella
Helyezés: I., különdíj
Hrabéczy Anett (II. neveléstudomány MA)
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Tagozat: Pedagógusképzés és felsőoktatás-pedagógia
Témavezető: Pusztai Gabriella
Helyezés: I.
Kész Réka (II. néprajz MA)
Humán Tudományi Szekció
Tagozat: Néprajz I. – Társadalomnéprajz
Témavezető: Csíki Tamás
Helyezés: II.
Kondás Krisztina (V. magyar-könyvtáros OMA)
Humán Tudományi Szekció
Tagozat: Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány
Témavezető: Tóth Judit
Helyezés: I.
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Korsós Dorottya (I. szociálpolitika MA)
Társadalomtudományi Szekció
Tagozat: Szociális munka és szociálpolitika II.
Témavezető: Molnár Éva
Helyezés: különdíj
Kukucska Zsuzsa (II. szociálpolitika)
Társadalomtudományi szekció
Tagozat: Szociológia I.
Témavezető: Czibere Ibolya
Helyezés: II., különdíj
Lengyel Emese (III. kommunikáció- és médiatudomány BA)
Társadalomtudományi Szekció
Tagozat: Kommunikáció- és médiatudomány I.
Témavezető: Keszeg Anna
Helyezés: II.
Marosán Gréta (II. közösségszervezés BA)
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Tagozat: Közművelődés
Témavezető: Márkus Edina Ilona
Helyezés: I., különdíj
Nagy Luca Zsuzsa (II. pszichológia MA)
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Tagozat: Alkalmazott pszichológia
Témavezető: Balázs Katalin
Helyezés: I., különdíj
Nagy Orsolya (II. kommunikáció- és médiatudomány MA)
Társadalomtudományi Szekció
Tagozat: Kommunikáció- és médiatudomány
Témavezető: Mészáros Péter
Helyezés: különdíj
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Németh Dóra Katalin (II. neveléstudomány MA)
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Tagozat: Nevelés- és pedagógiatörténet
Témavezető: Rébay Magdolna
Helyezés: különdíj
Pájer Szabolcs (II. kommunikáció- és médiatudomány MA)
Társadalomtudományi szekció
Tagozat: Média- és kommunikációtudomány I.
Témavezető: Kálai Sándor
Helyezés: különdíj
Paluska Nóra (III. pedagógia BA)
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Tagozat: Nevelésszociológia és szociálpedagógia
Témavezető: Kovács-Nagy Klára
Helyezés: I.
Papp Dávid (I. pszichológia MA)
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
Tagozat: Szociálpszichológia 2.
Témavezető: Csukonyi Csilla, Kurucz Győző
Helyezés: III.
Papp László (II. történelem MA)
Humán Tudományi Szekció
Tagozat: Ókortudomány II. Ókortörténet
Témavezető: Szabó Edit
Helyezés: II.
Sipos Nikoletta (V. évfolyam, történelem és hon- és népismeret OMA)
Humán Tudományi Szekció
Tagozat: Történettudomány – Két világháború közti magyar történelem II.
Témavezető: Barta Róbert
Helyezés: II., különdíj
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Szávó Andrea (III. anglisztika BA)
Humán Tudományi Szekció
Tagozat: Angol nyelvészet és alkalmazott nyelvészet
Témavezető: Kardos Éva
Helyezés: II.
Ternován Barbara (V. magyar-angol OMA)
Humán Tudományi Szekció
Tagozat: Nyelvtörténet
Témavezető: Tóth Valéria
Helyezés: II.
Tisza Eleonóra Márta (II. anglisztika BA)
Társadalomtudományi Szekció
Tagozat: Kommunikáció- és médiatudomány III.
Témavezető: Keszeg Anna
Helyezés: különdíj
Tóth Áron Tamás (IV. magyar-történelem OMA)
Humán Tudományi Szekció
Tagozat: Névtan, frazeológia, stilisztika, textológia
Témavezető: Dobi Edit
Helyezés: különdíj
Tóth Bernadett (II. szociálpolitika MA)
Társadalomtudományi Szekció
Tagozat: Szociális munka és szociálpolitika II.
Témavezető: Csoba Judit
Helyezés: II.
Vas János (VI. évfolyam, angol-történelem OMA)
Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
Tagozat: Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban
Témavezető: Bradács Gábor
Helyezés: különdíj
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Virovec Viktória (V. angol-matematika OMA)
Humán Tudományi Szekció
Tagozat: Szociolingvisztika és dialektológia
Témavezető: Rákosi György
Helyezés: II.
Ware Anna Julia (III. angol-német OMA)
Humán Tudományi Szekció
Tagozat: Angol nyelvészet és alkalmazott nyelvészet
Témavezető: Kardos Éva
Helyezés: I.
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