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„Az ember még nem ember, 

csak hadonászó veszélyes kamasz. 

Az ember akkor lesz ember, 

ha átvilágítja mélyéig önmagát, 

s a benső világosságból 

környezetére sugarat bocsát.” 

Weöres Sándor: Protohomo 

 
 

I. BEVEZETÉS 

A dolgozat mottójául kiválasztott Weöres Sándor vers rávilágít arra, hogy a felnőtté 

válás akkor történik meg, amikor az egyén önmagába tekint. Serdülőkorban a 14-18 éves 

fiatalok valami ilyesmire törekszenek, elkezdenek érdeklődni saját lelki életük iránt, 

intenzíven foglalkoztatja őket saját énjük. Az ember serdülőkorban próbálja meg először 

megfogalmazni önmagát, megválaszolni azokat a korántsem könnyű kérdéseket: „Ki vagyok 

én?”, „Milyen vagyok?”, „Milyennek látnak mások?” A kérdésekre adható válaszok alkotják 

az egyén önmagáról kialakult képét egyszóval az énképét. A serdülőkori énkép és önértékelés 

az egész életre nézve meghatározó, hiszen a felnőttkori személyiség gyökerei a serdülőkorba 

nyúlnak vissza. 

A serdülők pszichológiájával és pedagógiájával terjedelmes szakirodalom foglalkozik, 

ugyanakkor úgy véljük, hogy többet kell tudnunk általában a tizenéves fiatalok énképéről, 

illetve arról, hogy ők hogyan szemlélik önmagukat. A serdülők énképével kapcsolatban 

Magyarországon az 1970-80-as években illetve az ezredfordulón több vizsgálat is készült, de 

ismert tény, hogy a fiatalok arculata is változik. Fő tendenciákban mindenképp hasonlatosak, 

de vannak olyan jellegzetességek a tanulói személyiségekben, amelyek nem pontosan 

olyanok, mint a korábbi évtizedekben. Ennek oka egyfelől a 21. század változó szocializációs 

modellje, másfelől a társadalom, az életvitel, a szórakozás és a kulturális ”fogyasztás” 

átalakulása. A dolgozat empirikus részében azt kutatjuk, hogy ezen változások idején a 

serdülők hogyan értékelik önmagukat, milyennek látják őket a társak illetve, hogy milyenek 

szeretnének lenni. A serdülőkor a legalkalmasabb az énkép ilyen jellegű vizsgálatára, hiszen 

ekkor kezdenek kialakulni a fiatalokban az önmagukról, önmaguk személyiségéről formált 

elképzelések. Két oka is van, amiért e téma irányába terelődött érdeklődésem. Egyrészt 
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nagyon érdekelnek a serdülőkorú fiatalok. Másrészt leendő kommunikációtanárként a tanulók 

oktatásában kiemelt fejlesztési feladatként jelenik meg az énkép és az önismeret fejlesztése, 

mivel az önértékelésének jelentős szerepe van abban, hogyan viselkedik, hogyan kommunikál 

az egyén egy adott helyzetben. Ezen okokból nagyon kíváncsi voltam arra, hogy a 14-18 éves 

fiatalok milyen önértékeléssel rendelkeznek, hogyan látják önmagukat.  

A munka a pubertáskorú fiatalok énképének vizsgálatát tűzte ki feladatul. Azonban 

mielőtt elkezdenénk kutatásunk eredményeinek bemutatását, egy rövid elméleti áttekintést 

nyújtunk. A szakirodalmi bemutatás két nagy tartalmi egységből áll. Az első rész a serdülőkor 

rövid bemutatását tárgyalja, a második rész pedig az énképet azon belül is a serdülők 

énképének jellegzetességére helyezi a hangsúlyt. A serdülőkor teljes résztelességgel történő 

bemutatására jelen dolgozat keretei között nem vállalkozunk. A pubertáskor rövid 

összefoglalását néhány serdülőkkel kapcsolatos kutatási eredménnyel színesítetjük, majd a 

további áttekintésben azt vázoljuk, hogy milyen sajátosságai vannak a serdülőkornak a 

modern társadalmakban illetve a természeti népeknél. Az egyszerű kultúrákban a 

gyermekkorból a felnőttségbe való átmenet nem szakasz, hanem egyértelmű határvonal, ami 

valamilyen beavatási szertartáshoz köthető. A dolgozatban kontinensenként mutatjuk be, hogy 

a különböző népeknél milyen beavatási szertartáson kell átesniük a serdülőknek, hogy az 

ifjakat a közösség teljes jogú tagjának tekintsék. A dolgozat első része elméleti összegzést 

nyújt, majd a második pedig ismerteti kutatásunk hipotéziseit és eredményeit.  

A vizsgálattal a serdülők önismeretére vonatkozó tudás pedagógiai hasznosítását 

szándékozzuk segíteni. Reméljük, hogy kutatásunk hozzájárul a serdülők mélyebb 

megismeréséhez illetve a diákok énképéből olyan ismeretek vonthatóak le, amelyek a velük 

való bánásmódnál illetve személyiségük nevelésnél kiindulópontként szolgálhatnak.   
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I. SZAKIRODALMI ALAPON NYUGVÓ 

ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS 

1. Serdülőkor 

Vikár György (1999) a serdülőkort a gyermek- és a felnőttkor közötti átmenetként 

határozza meg, melyre folyamatként kell tekintenünk. A serdülőkor biológiai változások 

sorozatával kezdődik, amelyet pubertásnak (nemi érés) nevezünk. A gyerekkorból való 

kilépés a nemi érésen kívül magába foglalja a pszichés és a szociális fejlődést is.  A 

serdülőkor éles határát nehéz meghúzni, mivel sok az egyéni eltérés illetve a genetikai és a 

környezeti tényezők is befolyásolják a fejlődés ütemét (Cole-Cole, 2003). A szakirodalom 

többnyire 14-18 év közé teszi ezt az időszakot. Napjainkban a szakemberek arról számolnak 

be, hogy a nemi érés sokkal korábban kezdődik, mint fél évszázaddal korábban. Az 

akcelerációt, a fejlődés felgyorsulását előrelendíti a nagyvárosok gyors életritmusa, a 

sajtóban, filmeken közvetített szexuális tartalmú hatások tömege, a külvilágból származó 

információk sokasága és a jobb táplálkozás (Murányi-Kovács, 1980).  

Murányi-Kovács Endréné (1980) szerint a serdülőkor az emberi fejlődés hosszú 

szakasza, amely három alszakaszra osztható: 1. prepubertás, előserdülés, 2. pubertás, 3. 

utóserdülés, ifjúkor. A prepubertás a civilizált társadalmakban 9-12 éves korig tejed, a 

pubertást, amely a serdülés kibontakozását és tetőzését foglalja magába 13-16 év korig tart. A 

serdülőkor az utóserdüléssel, az ifjúkorral zárul, amely a 20. év körül ér véget. 

A serdülőkorban jelentkező intenzív biológiai változások során a test átformálódik. Az 

agyalapi mirigy irányító és összehangoló tevékenysége során a szervezet egész hormonális 

rendszerének működése átalakul. Ennek hatására a növekedés felgyorsul, a testarányok 

megváltoznak, az elsődleges nemi szervek funkcionálisan éretté válnak és kialakulnak azok a 

másodlagos nemi jellegek, amelyek külsőleg is megkülönböztetik a nőket a férfiaktól. Ezzel 

párhuzamosan megjelenik a szexuális vágy, a másik nem iránti érdeklődés. A lányoknál a 

hirtelen növekedéstől számítva körülbelül 18 hónap múlva jelentkezik az első menstruáció. A 

bekövetkező testi változások eredményeként a fiatalok elérik a biológiai érettség állapotát. 

Ennek hatására kezd kibontakozni náluk a szexuális viselkedés illetve érintkezés, kialakulnak 

az első szerelmek és párkapcsolatok (Cole-Cole, 2003).  Egy 2006-ban végzett, szegedi 

középiskolások párkapcsolatról, családi életről való véleményét feltérképező kutatásból 

kiderül, hogy serdülőkorban a fiatalok egyharmadának van párkapcsolata. A kutatás szerint a 

lányokra jellemzőbb, hogy párjuk van, ezen kívül a családstruktúra befolyásoló erő. 
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Pubertáskorban azoknak a tizenéveseknek van párjuk, akik otthon két szülővel élnek (Kovács-

Pikó, 2008).  

A serdülőkorba lépő fiataloknak a testi változásokkal párhuzamosan személyiségük is 

megváltozik. A pubertáskori személyiségfejlődés legszembetűnőbb megnyilvánulása a 

serdülők erős függetlenség-, szabadság- és önállóságvágya, amely szembeállítja őket a 

felnőttekkel, ez pedig konfliktuslehetőségekhez vezet. A serdülőknek a felnőttektől való 

függetlenségi törekvése mellett nagy erővel igyekeznek, hogy önálló egyéniségét másoktól 

elhatárolja, személyiségét kialakítsa. Ennek az igénynek a megjelenésével a serdülők belső 

világuk felé fordulnak, saját tulajdonságaik és annak megismerései foglalkoztatják. (Murányi-

Kovács Endréné, 1980). Erik Erison pszichoszociális elméletében a serdülőkor legfőbb 

fejlődési feladatának az identitás, a „Ki vagyok én”? kérdésre való válasz megtalálását tartja. 

Az egészséges pszichoszociális fejlődés szerves részeként vezeti be Erikson az identitáskrízis 

fogalmát, amely az serdülők önmagukban való kételkedését jelenti. Ekkor a tizenéves fiatalok 

különböző viselkedésformákat próbálnak ki, ezáltal keresik meg önmagukat és alakítják ki a 

felnőtt én-identitásukat. Az identitáskrízis ideális esetben a húszas évek elejére, vagy a közepére 

megoldódik (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem, 2003).  

Az identitás kialakulásában kitüntetett szerepe van az azonosulási folyamatnak. A 

serdülőknek szükségük van ideálokra, amelyekben megtalálhatják önmagukat, amikhez 

mérhetik magukat. Ilyen ideál lehet a példakép, amiből összerakják a serdülők a követendő 

értékek rendszerét (Gál-Majzik, 1982). Egy 2005-ben végzett példaképválasztást vizsgáló 

magyarországi kutatás rámutat arra, hogy a serdülőknél szinte azonos mértékben jelennek 

meg a családból és a médiából választott példaképek, ugyanakkor a tanári példaképek és a 

magas kultúrából származó orientációs személyek (tudósok, művészek) száma elenyésző.  A 

vizsgálat eredményei szerint a serdülők nagy része egyéni tulajdonságok miatt választotta 

magának az adott példaképet. Főleg az idősebbekre jellemző, hogy nincs példaképük, amit az 

egyediség, az autonómia hangsúlyozása miatt utasítottak el (Berta, 2008). Azt gondolom, 

hogy a fiatalok a médiából való példaképválasztása, azért ilyen meghatározó, mert 

napjainkban a szabadidős tevékenységek átrendeződtek. A fiatalok kevesebbet olvasnak és 

több időt töltenek a televízió előtt, ahogy már erre több kutatás is rávilágított (Keresztes – 

Pluhár – Pikó, 2009; Ábrahám, 2006). Továbbá úgy vélem, hogy a serdülők médiából való 

azonosulási modellkeresése negatív hatással van személyiségfejlődésükre, mivel a piac- és 

profitorientált kereskedelmi televíziók műsoraiban szereplő személyek, előállított „sztárok” 
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eltorzult eszményképet, értékorientációt sugallnak a közönség számára. A serdülőknek még 

kialakulatlan a személyiségük, ezért szükségük lenne arra, hogy a szülők segítsék őket a 

tévében látottak értelmezésében.  

Serdülőkorban a biológiai és lelki átalakuláson kívül megváltozik a kortársakkal és a 

felnőttekkel való kapcsolatok rendszere. A kamaszok számára fontossá válik a nagy társas 

csoporthoz tartozás, több időt töltenek a kortársak körében valamint a barátság szerepe 

megnő. Serdülőkorban a klikk és a banda lesz az új kortárscsoportforma. A társas kapcsolatok 

új formái a gondolkodás összetettebb formáit igénylik, megjelenik a logikus és hipotetikus 

gondolkodás. Az újfajta gondolkodás egyik megnyilvánulása, hogy a serdülők bírálják a 

felnőttek által kinyilvánított életbölcsességeket. Lelkes érdeklődést mutatnak az elvont 

eszmék iránt, amiknek követése révén igyekeznek megtalálni önmagukat.  Az erkölcsi 

kérdésekről való gondolkodás is hozzásegíti őket identitásuk kialakulásához. A serdülők 

többségét erősen foglalkoztatja, hogy mi a jó, és mi a rossz, milyen elvekre kellene alapoznia 

viselkedését, és melyek szerint kellene megítélnie másokét. A gyermekkorból kilépő 

fiataloknak szélesebb tudásuk van a társadalmi normákról és az erkölcsi követelményekről 

(Cole-Cole, 2003). A serdülők erkölcsi szocializációját vizsgáló kutatás szerint az életkor 

növekedésével korreláló csökkenést mutat a hagyományos normák követésének hajlandósága. 

A fiatalok a barátok becsapását, titkaik elárulását súlyos véteknek látják, az erőszakos 

cselekedeteket pedig elutasítják. A hagyományos szabályok, normák betartása a fiúk, a rossz 

tanulók, a magasabb évfolyamra járók számára kevésbé fontos. A fiatalok fontosnak tartják a 

vélemény melletti kiállást, ugyanakkor a többség akaratával szemben kevesen vállalják 

meggyőződésüket (Szekszárdi – Horváth – Buda – Simonfalvi, 2000). 

Az említett változások hatására a serdülőknél gyakoriak a hangulati hullámzások, az 

egyén akaratától független, indulati események. A tizenévesek ebben a korban sokszor 

ingerlékenyek, kedvetlenek, sőt nem ritkán „lusták”. A kamaszokkor az érzelmi nyugtalanság 

időszaka, a serdülők igen gyakran felháborodnak, könnyen megbántanak másokat, de 

ugyanakkor gyorsan lelkesednek vagy elérzékenyülnek. Ezek a személyiség mélyebb rétegeit 

érintő vonások attól is függenek, hogy az egyén milyen kultúrában nő fel. (Murányi-Endréné, 

1980).  

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a serdülő fiatal egy átmeneti időszakot él meg, 

amikor az egyén már nem gyermek és még nem felnőtt. Ebben az életszakaszban a szervezet 

működésének átalakulása és a személyiség intenzív formálódása megy végbe. A külső és 
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belső átalakulások következtében jelentkező emocionális folyamatokban és a konfliktusok 

létrejöttében nagy befolyása van a kultúrának és a családi környezetnek. 

1.1. Serdülőkor a modern társadalmakban 

A serdülőkornak a testi és lelki folyamatok mellett három fő követelménye van: 1. a 

szülőkről való érzelmi leválás; 2. azonosulás a nemi szereppel; 3. a felnőtt szerep vállalása. 

Nagy feladatok ezek a modern kultúra bonyolult és ellentmondásos követelményrendszerében 

felnövő serdülőnek. „A serdülőkor nyugtalansága, lázadása gigantikus küzdelem e célok 

elérésére” (Vikár, 1999, 56). A modern társadalmakban a serdülőkor fejlődés-lélektani 

szempontból egy viharos periódus, melyben gyakoriak a problémák és a konfliktusok.  A 

problémák lélektani okait három területen kereshetjük: 1. a gyermekkor traumatikus történései 

miatt a fiatal a serdülés terheivel nem bír megbirkózni; 2. a család belső egyensúlyzavarai a 

serdülőkor fokozatos függetlenedési folyamatának útját állják; 3. olyan elvárásokkal 

szembesítik a serdülőt, amelyek én-azonosságával nehezen egyeztethetők össze.  Ezek a 

faktorok kiegészítik egymást, sőt ok-okozati összefüggésben is állhatnak egymással (Vikár, 

1999).  

A modern társadalmakban a felnőtté válás sok és bonyolult szerepek elsajátításával jár, 

amelyek sokrétűek és összetettek. E kultúrákban a szociális környezet rendkívül szövevényes, 

az emberek egymással való kapcsolatát bonyolult normák szabályozzák. Ebből adódóan az 

embernek már a gyermekként sok viselkedésszabályt kell megtanulnia, majd a serdülés 

periódusában aránylag rövid idő alatt alkalmazkodnia kell a felnőtt világhoz. Tehát a 

gyerekkorból kilépő fiataloknak el kell sajátítaniuk a társadalmi szerepeket és szociális 

érintkezés normáit, ami nem könnyű feladat számukra. Szociálpszichológiai megfigyelések 

szerint az átállásban nem annyira a nyilvánvaló viselkedésszabályok okoznak gondot a 

serdülőknek, hanem inkább az emberi kapcsolatok sokrétű, rejtett, alig tudatosítható szabályai 

(Buda, 1970). Buda Béla (1974) szerint a serdülőkori nehézségek oka az, hogy a társadalom 

túl bonyolult követelményeket állít a serdülő elé, amelynek teljesítési módját nem tanítja meg. 

A modern társadalom bonyolult követelményei és szerepelvárásai növelik a 

konfliktusforrásokat és serdülő életében egyre több problémás helyzetet idéznek elő. 

A serdülőkorban gyakran előfordulnak olyan jelenségek, amelyek más életkorokban 

kórosnak számítanak, ám többségük a serdülőkor kísérőjelenségei vagyis a korszak lezárása 

után elmúlnak. E jelenségek lehetnek testi tünetek – átmeneti magas vérnyomás, fejfájás vagy 
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kifejezetten lelki problémák: búskomorság, befeléfordulás, kirobbanó agresszivitás, 

depresszív hangulatok. Ezek a tünetek néha nagyon ijesztőek, de az esetek többségében nem 

súlyos lelkibetegség kezdetét jelzik, hanem a serdülőkori válság tüneteinek minősülnek. A 

bizalom, a biztonságot nyújtó családi kapcsolat az, ami a serdülőkori krízis megelőzésében 

segíthet (Vajda, 1991).  

A serdülőkorról való felfogást lényegesen módosították a 20. századi 

kultúrantropológiai kutatások, amelyek az ősi életformában élő népeknél vizsgálták a nevelés, 

a szexualitás, az érzelmi élet és a kultúra összefüggéseit. Vizsgálataik egyik tanulsága az, 

hogy a serdülőkor lélektana szoros összefüggésben áll a társadalmi és kulturális viszonyokkal. 

Először Margaret Mead amerikai antropológusnő figyelt fel arra, hogy a pubertás az egyszerű 

természeti népeknél problémamentes, a civilizált kultúrákban észlelhető serdülőkori 

nehézségek, identifikációs problémák hiányoznak (Vikár, 1999).  Tehát a gyermekkorból a 

felnőttkorba való átmenet elsősorban a modern civilizációkban jelent kritikus időszakot, 

amelyekben a gyermeki és a felnőtt világ közötti elkülönülés az évszázadok során egyre 

nagyobb és időben is kiterjedtebb lett. A modern társadalmakban a gyerekkor határa 

kitolódott a felnőttség irányába, ami a tankötelezettség időtartamának meghosszabbodására 

vezethető vissza. A társadalmi körülmények az önálló egzisztenciával nem rendelkező 

egyéntől azt követelik, hogy tanuljon, maradjon családjától függő helyzetben. Mivel egyre 

több időt vesz igénybe a tanulás, a civilizált társadalmakban a gyermeki világból nehezebb 

átlépni a felnőtt társadalomba. A felnőttségre való felkészülés meghosszabbodása a biológiai 

és a szociális érettség eltávolodását okozta. Ennek a késleltetésnek hátrányos következményei 

a serdülőknél jelentkező belső konfliktusok és a környezettel való összeütközések (Vajda, 

1991). 

1.2. Serdülőkor a természeti népeknél 

A természeti népeknél a serdülőkor a szubjektív nehézség szempontjából semmiben sem 

tér el a többi életkori szakasztól. A testi serdülés lefolyása nem különbözik, olyan mint 

máshol, de a pszichés változások alakulása folyamatosabb. A személyiségen belüli változások 

könnyen végbemennek, a serdülők nem kerülnek ellentétbe a környezettel, és érzelmi, indulati 

hullámzás állapotába csak ritkán kerülnek (Buda, 1974).  Tehát az egyszerű népeknél a 

serdülőkor lefolyását nem kísérik olyan problémák, mint a civilizált társadalmakban. Ennek 

magyarázata, hogy a természeti népeknél egyszerűbbek a felnőttséggel járó követelmények. A 

felnőtt személyiség helyzetébe való beilleszkedés könnyebb, mivel e kultúrák kevesebb 
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alkalmazkodást követelnek meg az egyéntől. A felnőtt státus elérése csupán azt jelenti, hogy a 

családi rendszerben új pozíciót foglal el az egyén, és fokozottabban vesz részt a közösség 

gazdasági életében. A munkával kapcsolatos tevékenységeket már a gyerekek is gyakorolják. 

A munkamegosztásban nincsenek olyan pozíciók, amelyhez különösebb képzésre vagy 

tanulásra lenne szükség. Az természeti népeknél a nemek kapcsolatát egyszerű normák 

szabályozzák, e normák között kevés a tilalom. A szexuális játékok megengedettek, 

amelyeket az egyén már gyerekkorától kezdve a felnőttektől néz el, mivel a törzs együtt, 

egymás előtt él. A nemi érés idejére a serdülőknek már bőséges tapasztalataik vannak a 

szexuális élet területén. Az egyszerű népek életében az individualitás nem kap akkora 

hangsúlyt, mint a fejlett társadalmakban (Buda, 1970).  

A család befolyásában lényeges különbség van a fejlett és a fejletlen társadalmak 

között. A természeti népeknél a család lélektani jelentősége kisebb, a gyerek és a szülők 

közötti érzelmi kapcsolat kevésbé erős, ugyanakkor a család egzisztenciális jelentősége 

nagyobb. A civilizált társadalmakban a szülő-gyermek kapcsolat a szülő tekintélyén alapul, a 

természeti népeknél inkább a tekintély erején és azon a tényen, hogy a gyerek számára fontos 

lehetőségek felett a szülő gyakorolja a kontrollt (Buda, 1974).   

A természeti népeknél a gyermekkorból a felnőttségbe való átmenet nem szakasz, 

hanem egyértelmű határvonal, ami valamilyen beavatási szertartáshoz köthető.  A fiatalnak 

egy életkor vagy egy fejlettségi szint elérésekor valamilyen beavatási szertartáson kell 

átesniük, melyet követően az ifjakat a közösség teljes jogú tagjának tekintik (Vajda, 1991). A 

beavatás idején a serdülőknek speciális módon kell viselkedniük, bizonyos próbatételeket kell 

kiállniuk, valamint számos tabunak és étkezési tilalomnak vannak alávetve. M. Eliade (1999) 

szerint a különféle próbatételek célja, hogy a serdülőt felkészítsék a felnőttélet felelősségére 

és bevezetik a szellemi életbe. 

1.2.1. Serdülőkori beavatások 

Popper Péter (2001) szerint a rítusok és a szertartások társadalmi funkciója elsősorban 

az, hogy stabilizálja az egyének és a népek identitását, azonosságtudatát, a személy felelni 

tudjon, a „ki vagyok én?” kérdésre. Ezekben a kultúrákban ismeretlen az érésben lévő ember 

identitászavara. A beavatási szertartások során a fiatalok tanulságot tesznek arról, hogy 

alkalmasak a felnőttéletre. Ezek a szertartások tulajdonképpen felnőttségi próbák, melynek 

során az egyszerű népek serdülői bebizonyítják, hogy képes önmagukat és jövendő 
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családjukat ellátni. Ha a törzs vadászó életmódot folytatott, akkor a fiatalnak felfegyverkezve 

egyedül el kell mennie vadászni, és egy jelentős elejtett vaddal kell hazatérnie. Az ezekhez 

hasonló próbatételek a természeti népeknél a szociális felnőttség próbái (Popper, 2001).   

Arnold van Gennep francia vallásetnológus, antropológus szerint (idézi Gaál) a 

beavatási szertartások három fázisból tevődnek össze: elkülönítés, határállapot és 

visszafogadás. Az egyént először elkülönítik az addigi környezetéből, majd pszichéjét és 

testét megterhelő próbáknak vetik alá. A közösség csak akkor fogadja vissza az egyént, ha 

kiállta a próbákat. A próbák kiállásával az egyén új státuszt, esetenként új identitást kap.  A 

beavatási szertartásoknak azokban a kultúrákban hangsúlyosak – és szélsőségesek – 

amelyekben nagyon fontos az együttműködés, ilyenek például a vadászó népek, amelyekben 

kiemelt szerepe van a transzcendentális elmélyülésnek, mint például az indián törzsek, illetve 

azoknál a törzseknél, ahol az egyén túléléséhez szükséges, hogy elsajátítsa a közösség 

teremtésmítoszait, hagyományait, mint például a földműves népek. A szertartások funkciója 

hogy módosítsák, majd „új minőségben” integrálják az egyént a közösségbe (Gaál, 2009).  

A serdülőt a beavatás „teszi” felnőtté illetve e rítusok és a bennük foglalt 

kinyilatkozások jóvoltából ismeri el a közösség teljes jogú tagjának. A beavatási rítusok révén 

megy végbe az átmenet a gyermek-vagy serdülőkorból a felnőttkorba, s amelyek a közösség 

minden tagja számára kötelezőek.  A beavatás a fiatalt bevezeti az emberi közösségbe és 

egyben a spirituális értékek világába. Elsajátítja a felnőttek viselkedését, technikáit és 

intézményeit, de a törzs mítoszait és szent hagyományait, az istenek nevét és alkotásaik 

történetét is.  A beavatási szertartás tehát a törzs mitológiai és kulturális hagyományait is 

magába foglalja.  Az ifjúavatás a serdülők anyjuktól való elszakításával kezdődik, amely 

nemcsak a gyermekkor világától való elszakadást jelenti, hanem a gyermek felelőtlen, boldog, 

tudatlan és aszexuális állapotból való kiragadására is utal. A szakítás oly módon történik, 

hogy az anyákban és az avatandókban egyaránt mély nyomot hagyjon. Az ifjak számára azért 

meghatározó élmény a beavatás, mert amíg gyermeki státusban vannak, egyáltalán nem 

vesznek részt a törzs vallási életében. A mitikus idők felelevenítésével lehetővé  teszik a 

beavatottak számára a törzs vallási örökségével való azonosulást (Eliade, 1999). 

A lányok serdülőkori beavatásai kevésbé elterjedtek és kevésbé kidolgozottak, mint a 

fiúkéi. A fiúk számára a beavatás bevezetés egy olyan világba, amely már nem „közvetlen”: a 

szellem és a kultúra világába. A fiúk szertartásai eredetmítoszon alapulnak.  A beavatás során 

a fiúkat bevezetik a törzs mitikus történelmébe és megismerkednek azokkal a természetfölötti 
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lények történetével, amelyek a nép vallási, társadalmi és kulturális intézményét megalapozták. 

A fiúk beavatása kollektív, míg a lányok beavatása mindig egyénileg történik. Ennek oka, 

hogy a női beavatás az első menstruációval kezdődik, ami a természeti népek szemében a 

felnőtt asszony létmódjának elfogadásával jár együtt. Az első menstruációt követően a 

lányokat elszakítják, elkülönítik a közösségtől. Az elkülönítés időtartama kultúránként 

változik: három naptól (Ausztrália) húsz hónapig (Új-Irland) sőt több évig is tarthat 

(Kambodzsa).  Ez az elkülönítés erdőben történik, mint a szuahéliknél, vagy egy speciális 

kunyhóban, mint sok észak-amerikai törzsnél, Brazíliában, az Új-Hebridákon, a Marshall-

szigeteken illetve egyes afrikai népeknél. Az elkülönítés során a lányokat kioktatják a 

nemiség és a termékenység titkaira, megtanítják nekik a törzs szokásait és a vallási 

hagyományoknak azon részét, amelyekhez a nők is hozzáférhetnek. Az elzártság időszakában 

a lányok rituális dalokat és táncokat, valamint sajátos női mesterségeket tanulnak, elsősorban 

fonást és szövést. Egyes vidékeken a lányok beavatásához az ünnepségek is hozzátartoznak, 

amelyek kinyilvánítják, hogy a lányok felserdültek, tehát alkalmassá váltak az asszonyi 

létmód vállalására illetve a családalapításra. A lányok számára a beavatás nemi érettségük 

látható jelének titkos értelmére vonatkozó kinyilatkozások sorát foglalja magába (Eliade, 

1999).  

A gyermekkorból a felnőttkorba való átmenethez kötődő beavatási szertartások tartalma 

kultúránként változik, amelyeket kontinensenként mutatom be. 

1.2.1.1. Észak-Amerika 

Az észak-amerikai beavatások jellegzetes eleme a magányba vonulás. A tíz-tízhat éves 

fiúk a hegyekbe vagy az erdőbe húzódnak. Az avatandóknak étkezési tilalmaknak vannak 

alávetve, főként az első négy napon böjtölniük kell. Ezeken kívül a pubertás korú fiatalok 

aszketikus gyakorlatokat végeznek: gőzfürdő vagy jeges vízben való fürdés, a bőr megégetése 

illetve behasogatása. Éjszaka énekelnek és táncolnak, napkeltekor pedig a védőszellemért 

imádkoznak (Eliade, 1999).  

A Kalifornia területén élő yorok indiánok szerint a menstruáló nőt isteni erők szállták 

meg, ezért nem szabad a hétköznapi emberek között tartózkodnia. Az első havi vérzéskor a 

fiatal lányokat ünnepi ruhába öltöztetve egy rejtekhelyre kísérik, ahol egy előre megtanult 

rituálét kell bemutatniuk, speciális fürdőt vesznek, és csak bizonyos ételekből ehetnek a 

menstruáció ideje alatt. A hopi indiánok beavatási szertartásaiban hangsúlyos a „halál 
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szerepe”. A pubertásba lépő fiúkat a törzs embere először a temetőbe viszi, ahol ki kell ásniuk 

a halottakat, majd azok ruháit kell magukra venniük. Ez után egy föld alatti kamrába viszi 

őket, amelyet az indián hagyomány szerint csak egy lépés választ el az alvilágtól, ahol a 

Katchina szellemek élnek. Itt, a sötétben megsebzi őket, hogy még közelebb érezzék 

magukhoz a halált (Gaál, 2009). 

Az inuit eszkimók a kamaszkorú fiatalokat spirituális utazásra küldik a vadonba. 

Napokig kell barangolniuk, egészen addig, amíg hallucinációi nem támadnak. Ekkor egy vízió 

során megjelenik előttük totemállatuk, s tudatja velük, mi lesz a feladatuk ebben az életben 

(gyógyító ember, hajókészítő stb.) Az eszkimóknak lakatlan, monoton területet kell bejárniuk, 

nem ehetnek semmit és nem is alhatnak – egyes esetekben napokra egy jégkunyhóba zárják 

őket (Gaál, 2009). 

1.2.1.2. Dél-Amerika-Tűzföld 

A jamanák és a halakwulupok beavatási szertartásainál nincs testi csonkítás, inkább 

erkölcsi, társadalmi és vallási oktatási folyamat. A lányokat és a fiúkat egyszerre avatják be. 

A beavatás messze a falutól történik. Az avatandók oktatóik fennhatósága alá kerülnek és 

bizonyos fizikai és erkölcsi tanítást kapnak.  A serdülőknek böjtölniük kell, meghatározott 

testtartást kell felvenniük, nagyon keveset és csak halkan beszélhetnek, le kell sütniük a 

szemüket, s főképp virrasztanak. A jamanák a beavatást újjászületésnek tekintik (Eliade, 

1999).  

1.2.1.3. Afrika 

Az angol maszájoknál a serdülők beavatása azzal kezdődik, hogy a jelöltek 

fegyvertelenül összegyűlnek és fehér agyaggal bekenik a testüket, s két-három hónapig 

eképpen járkálnak. Ezután a szertartásvezetők leborotválják a jelöltek fejét, aztán leölnek egy 

ökröt vagy egy birkát, majd másnak minden jelölt kivág egy fát, amit aztán a lányok 

felállítanak a jelöltek kunyhói elé. Másnap a serdülők kifekszenek a friss levegőre, és hideg 

vízben megmosakodnak. Ezután a szertartásmester körülmetéli őket, a vért ökörbőrbe fogják 

fel, amit aztán a fiú ágya alá tesznek. Utána a beavatottakat négy napig bezárva tartják. 

Miután kijönnek fehéranyaggal festik be az arcukat, a fejüket pedig kismadár-és structollakkal 

rakják körbe. Amikor meggyógyultak, lenyírják őket, s amikor már olyan hosszúra nő a hajuk, 

hogy be lehet fonni, harcosoknak, il-murannak nevezik őket (Gennep, 2007). 
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A német maszájoknál a beavatási szertartás sorrendje ugyan az, azzal a különbséggel, 

hogy az operáció után nagy lakomát rendeznek, amelyen részt vesz valamennyi körülmetélt 

apja és a szomszédság. A műtéten átesetteket hét napig tartják elzárva. Ennek elteltével fehér 

bakkecskét ölnek le a számukra, mindegyikük kap a húsából, a csontokat pedig tűzbe dobálják 

Gennep, 2007). 

1.2.1.4. Ausztrália 

Az ausztrál ifjúavatási rítusok ősi beavatásformát képviselnek. A szertartás neve a kelet-

ausztráliai törzseknél bora. Az avatási szertartás a következő mozzanatokat tartalmazza: 

1. a szent térség előkészítése, ahová a férfiak az ünnep idejére visszavonulnak;  

2. az avatandók elválasztása anyjuktól és általában a nőktől;  

3. elkülönítésük a vadonban vagy egy speciális, elszigetelt táborban, hogy ott megtanítsák 

nekik a törzs vallási hagyományait;  

4. egyes műtétek elvégzése, melyek közül a leggyakoribb a körülmetélés, egy fog eltávolítása, 

a subincisio (a hímvessző mély bemetszése a húgycső mentén), de a bőr felhasogatása vagy a 

haj kitépése is ismeretes. (Eliade, 1999). 

A serdülők beavatási szertartásai a különböző ausztrál törzseknél eltérő. A kurnaik 

szertartása elég egyszerű. Az anyák leülnek az avatandók mögé, a férfiak pedig libasorban 

haladva elválasztják őket egymástól. Az oktatók az avatandókat többször a levegőbe emelik, 

ők pedig a lehető legmagasabbra tárják karjukat az ég felé. Ezután a serdülőket az elkerített 

szent helyre kísérik, ahol hanyatt fekve, takarókkal beborítva egy monoton dal hangjai mellett 

elalszanak. Amikor fölébrednek megkapják „az érettség övét” – és megkezdődik a fiatalok 

oktatása. A férfiak zúgattyúkat zúgatva közelednek. Miután a serdülők levették a takarót a 

főnök elmeséli a beavatás eredetmítoszát, amiről nem beszélhetnek azoknak, akik nincsenek 

beavatva. A szertartás lényege a mítosz elmesélése, valamint annak feltárása, hogy a mítosz 

hogyan függ össze a zúgattyúkkal és a beavatás misztériumával. A beavatás inkább vallási, 

erkölcsi és társadalmi oktatásra korlátozódik (Eliade, 1999). 

A juinoknál és a murringoknál minden avatandó két „őrző”fennhatósága alá kerül. A 

beavatás egész időtartama alatt ők készíti számára az ételt, ők hoznak neki vizet, ők oktatják, 

illetve megtanítják neki, hogy milyen kötelezettségei vannak a törzzsel szemben. A serdülők 



17 

 

és az „őrzők” ünnepi menetben a hegyekbe vonulnak. Minden megálláskor mágikus táncot 

járnak.  Amikor a hegy közelébe értek, az „őrzők” és az avatandók külön tábort vernek. Az 

„őrzők” kevéssel ezután bekötik az avatandók szemét, az orvosságos emberek főnöke 

megragadja minden fiatal fejét és kisvésővel és kalapáccsal kiüti egy metszőfogukat. A 

serdülők ezt a beavatási próbatételt általában csodálatra méltó szenvtelenséggel viselik el. A 

metszőfog kiverése után feltárják a fiatalok számára Daramulun (Legfőbb Lény, „Nagy Úr”) 

mítoszait, amiről nem beszélhetnek a gyerekek és az asszonyok előtt. A serdülő minden 

beavatási próbatételt Daramulun nevében szenved el, és minden kinyilatkoztatás az ő 

gesztusaira és varázserőire vonatkozik. Ezután majd minden avatandó kap egy opusszumbőr 

férfiövet és visszatérnek a kis táborba, ahol táncolnak és pantomimra kerül sor. A beavatottak 

vörös okkerral vannak bemázolva, most már a többi férfihez hasonlítanak. Az ifjú beavatottak 

ettől kezdve hat-hét hónapig a vadonban élnek oktatóik felügyelete és számos étkezési tilalom 

mellett (Eliade, 1999). 

2. Énkép 

A személyiség kialakulása magába foglalja az énképnek, vagyis egy önmagáról alkotott 

képnek a kialakulását. Az énkép pszichológiai fogalom, az énre vonatkozó attitűdök 

rendszerét, a személyiség önmagáról vallott, önmagára vonatkoztatott tudattartalmak 

együttesét jelenti (Mohás, 1978). A Pszichológiai kislexikon így fogalmaz az énképről: „a 

személy önmagáról alkotott elképzeléseinek összessége, amelybe beépül mások véleménye és 

a saját magával kapcsolatos élmények és tapasztalatok sokasága” (Balogh, 1997: 110).  

Csertő Aranka (1991) megkülönböztet objektív és szubjektív énképet. A szubjektív 

énkép a jelenlegi, a fejlődő én aktuális szintjén álló én-reflexió, melyben kifejeződik, hogy 

”milyennek tartom magam”. Szubjektív énkép alatt azt értjük, amit a serdülő önmagáról 

gondol. A szubjektív énképben a szociális környezet azon visszajelzései vannak, amelyeket az 

egyén elfogad, így azokat beépíti énképébe.  Csertő szerint az objektív énkép a mások 

tükrében megélt én, mely szerint olyanok vagyunk, amilyennek mások látnak bennünket. 

Akkor van a személynek reális énképe, ha a szubjektív és az objektív énkép nem esik túl 

messze egymástól, tehát a külvilág, a körülvevő emberek véleménye nem nagyon tér el a 

személy saját magáról kialakított képétől. 

 Az énkép tehát nem független másoktól. Az egyén önmagáról való ismerete attól is 

függ, mit gondolnak mások róla. G. H. Mead (1973) szerint mindenki úgy reagál önmagára, 

ahogyan környezete reagál rá. „Többé-kevésbé tudattalanul úgy látjuk önmagunkat, ahogyan 
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mások látnak bennünket” – mondja a szociálpszichológus (Mead, 1973: 88). A környezet, a 

társak által adott reakcióknak nagy szerepe van az énkép alakulásában, mivel szociális 

tükörként hatnak az egyénre. Saját magunkról embertársainknak a megnyilvánulásainkra adott 

reakcióiból szerzünk információkat, következésképpen, amit mások mondanak, az egyénről 

azt önmaga értékelésében felhasználja. Ezt az összefüggést Mead ismerte fel elsőként. A 

környezet visszajelzéseit az ember nem passzív módon őrzi az énképében, hanem azok 

hatására maga is alakítja önértékelését. „Az önmagunkról alkotott kép nem merev, statikus 

rendszer, hanem élő, dinamikusan változó reprezentáció, amit folyamatosan megalkot és 

változtat az ember: az újabb információkat beilleszti az énképébe, ezáltal az önjellemzés 

megváltozik” (N. Kollár-Szabó, 2004: 53).  

Az énkép nem egyszerűen az objektíve adott és a tudatosítás fokától független 

tulajdonságok visszatükröződése, hanem szociális beállítottság, a személyiségnek önmagához 

való viszonya, amelynek három egymással kölcsönösen összefüggő komponense van: 

1. megismerő: a személyiség önmagáról való ismerete, a tulajdonságairól alkotott 

képzete 

2. érzelmi: e minőségek értékelése, s a hozzá fűződő önérzet, önbecsülés  

3. viselkedési: a személyiség önmagához való viszonya, vagyis az egyén értékelő 

véleménye a cselekvésében is megnyilvánul (I. Sz. Kon, 1979: 114). 

Az pszichológia több funkciót is tulajdonít az énképnek. Az énképnek motiváló 

funkciója van, ösztönzi, serkenti vagy gátolja az ember cselekedeteit. E szerep mellett a 

személy önmagáról alkotott képnek viselkedésszervező szerepe is van, ami azt jelenti, hogy 

az egyén énképének megfelelően reagál a környezetére. Ezen kívül az énkép jelentést, 

értelmet ad az egyén tapasztalatainak és mércét állít a cselekvéshez illetve a világ 

megismeréséhez (Kőrössy, 2005). 

 

2.1. Énkép és önértékelés 

Az énképhez szorosan kapcsolódik az önértékelés fogalma. „Az önértékelés az az 

értékítélet, amit az egyén megfogalmaz magáról, és amit ugyanakkor hosszabb ideig is 

fenntart (N. Kollár-Szabó, 2004: 55).  

Kiss Tihamér szerint (1978) az önértékelés az egyén önelemzésének, egy komplex lelki 

folyamatnak eredménye. E folyamatban szerepet kap: 
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 az egyén világnézetéről, műveltségétől, értékorientációjától függő, maga alkotta 

eszményi énje és valóságos énje egybevetéséből származó reflexió.  

 önértékeinek, erényeinek, képességeinek, erkölcsi magatartásának szubjektív 

megítélése 

 mások megbecsülésének átélése 

 a hozzá közel álló társadalmi csoportok közül kiemelten a „referenciacsoport” által 

nagyra tartott tagjainak róla alkotott véleménye (Kiss, 1978: 92).  

Az egyén önértékelése lehet pozitív vagy negatív, mindkettő eredete a szociális 

környezet attitűdjében keresendő. Aki a környezetétől sorozatosan azt kapja, hogy „buta vagy, 

kiállhatatlan vagy”, annak komoly esélye van arra, hogy valóban olyanná váljon, elősegítve 

ezzel a negatív énkép kialakulását. Ha valakiben bízik a környezete, ha viselkedése ellenére 

értékesnek, „szíve mélyén” jónak tarja, akkor az hozzájárul a képességek kibontakoztatásához 

illetve a pozitív énkép kialakításához. A pozitív énkép megfelelő önértékelést illetve 

önbizalmat ad. Az ilyen képpel rendelkező ember énerős, tetteiért felelősséget vállaló, 

szuverén felnőtt, aki elfogadja és szereti önmagát, továbbá belátja saját korlátait. Ezzel 

szemben negatív énképpel rendelkező ember egy éngyenge, határozatlan személy, aki kevés 

önbizalommal és bizonytalan önértékeléssel rendelkezik (Pálhegyi, 1999). Ahhoz, hogy az 

egyén boldog és sikeres legyen pozitív énképre van szükség, mivel  egyrészt megkönnyít az 

életben való boldogulást, másrészt ez biztosítja a személyiség számára a 

kiegyensúlyozottságot és a lelki egészséget.  

Az énkép működését kétféle törekvés határozza meg. Az egyik az énerősítés, a másik 

pedig az énkonzisztencia. Az énerősítés azt jelenti, hogy az ember alapvetően arra törekszik, 

hogy pozitív önértékelést alakítson ki és tartson fenn, sőt önmagával való elégedettségét 

fokozza.  Az önbecsülést fokozhatja a másoktól kapott pozitív értékelés, az elfogadás, az 

elismerés illetve a sikeres cselekvés eredménye. Az énkonzisztencia olyan tendenciája az 

embernek, amellyel fenntartja a korábban már kialakított önértékelést, akár pozitív, akár 

negatív a személy véleménye önmagáról. Az énkonzisztencia elmélete értelmében az ember 

úgy viselkedik, hogy az énképével összhangban legyen (N. Kollár-Szabó, 2004).  

Az önértékeléssel, az énképpel kapcsolatos összefüggéseket vizsgáló kutatások arra 

keresték a választ mitől függ az énkép, és mi függ az énképtől. Empirikus vizsgálatok szerint 

az énkép összefügg a szorongástesztek eredményeivel. Lipsitt illetve Coopersmith (idézi 

McCandless, 1976) is azt találta, hogy azok a tanulók, akik magasra értékelik önmagukat, jó 
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énképpel rendelkeznek, azok szignifikáns mértékben kevésbé voltak szorongóak, mint azok a 

gyerekek, akik alacsonyan értékelték önmagukat. Azt is megállapították, hogy magas 

önértékelésűek népszerűbbek, mint azok, akik alacsonyra értékelik önmagukat. Általában azt 

tartják, hogy a jó énkép sikeres beilleszkedéssel is társul. 

Az 1960-as évek közepétől több vizsgálat próbálta igazolni azt, hogy a pozitív 

önértékelés kialakításában a szülő-gyermek kapcsolat a legfontosabb (Kőrössy, 1997). 

Coopersmith vizsgálata során azt tapasztalta, hogy ahol a szülői nevelésben együtt 

érvényesült a szigor és a demokrácia, az igazságos és kemény büntetés, ott az egyértelmű 

elvárások hatására erős önkontroll, énidentitás és pozitív énkép fejlődött ki a gyerekeknél 

(idézi Kőrössy, 1997). Ausubel és munkatársai kutatásuk során megállapították, hogy a 

gyermekek énképének fejlődése a szülők büntetési és jutalmazási mintáitól függ (idézi 

McCandless, 1976). Elmondható tehát, hogy énkép formálódásban nagy szerepe van a szülők 

gyereknevelési módszereinek. Az önértékelés pozitív vagy negatív jellegét elsősorban a szülői 

nevelés és értékelés határozza meg. A pozitív énkép alapját a megértő családi nevelés, a 

szülői elfogadás, a bátorítás teremti meg, a negatív önértékelést pedig az elutasító, túlzottan 

kritikus, az irreálisan magas mércét állító szülői magaratás alakítja ki (Kőrössy, 2005). A 

szülő értékelésével mintegy tükröt tart a gyereknek, visszajelzéseivel minősíti a gyerek énjét. 

Ebben a tükrözésben a megerősítés azért fontos, mert a megerősítés tartalma lesz a gyermek 

énképének alapja. A szülői értékelés és modellnyújtás alapján kialakult énképre a tanári 

minősítések, a kortárscsoporti visszajelentések is jelentős hatással vannak. A hosszú iskolai 

évek alatt a következetes és gyakori negatív tantárgyi értékelésnek komoly önbecsülést 

csökkentő hatása van. Az énkép nemcsak a tanári minősítéssel áll szoros kapcsolatban, hanem 

a teljesítménnyel is. A teljesítmény alakítja az énképet, ugyanakkor az énkép meghatározója, 

előrejelzője a teljesítménynek, azon beül a sikernek vagy a sikertelenségnek (Kőrössy, 1997).  

 

2.2. Énkép és önmegvalósítás a humanista pszichológia irányzatának szemszögéből 

A Maslow-féle szükséglethierachia szerint (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem, 

Hoeksema, 2003) az ember legmagasabb szintű szükséglete az önmegvalósítás. Ennek 

legnagyobb gátját az képezheti, ha az egyén nem ismeri saját magát. Ha az ember megfelelő 

önértékeléssel és reális, pozitív énképpel rendelkezik, akkor tudja önmagát megvalósítani, 

hiszen tisztába van azzal, hogy mely feladatok haladják meg képességeit, s melyek azok, 
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amelyek számára kihívást jelentenek és a fejlődés lehetőségét kínálják. Az önmegvalósítás a 

humanisztikus pszichológia irányzatához kapcsolódik, melynek kiemelkedő alakja volt Carl 

Rogers. Carl Rogers személyiségelméletében központi szerepet tulajdonít az énképnek. 

Rogers a teljes egyént organizmusnak nevezi, melynek legalapvetőbb célja az 

önmegvalósítás, önkiteljesítés. Alapfeltevése, hogy az ember legbelső személyiségmagja 

pozitív. Szerinte az egyén legfontosabb viszonyítási pontja az énkép, amely gyermekkorban 

alakul ki. A gyermekévek alatt körvonalazódik az észlelések, élmények azon része, amelyet a 

gyermek ellenőrizni tud, majd a saját irányítás alá eső dolgok az én részeivé válnak. Ezen 

kívül az organizmus rendelkezik egy élményvilággal, amely észlelt és folyamatosan változó 

tapasztalatokból illetve tudatos és nem tudatos élményekből épül fel. Tehát az élmények 

központi része az énkép.  Az organizmus mellett Rogers másik fontos fogalma az énideál, az a 

kép amilyenné szeretnénk válni. Az egészséges embernek az énideálja kissé pozitívabb, mint 

az énképe. Ez biztosítja egyrészt a megfelelő önelfogadást, másrészt azt a motiváló erőt, ami 

az önmegvalósítás felé, pozitívabb irányú változás irányába hajtja az egyént. Ha nagy 

távolság van az aktuális és az ideális énkép között – tehát: amilyennek éppen látom magam, s 

amilyen szeretnék lenni –, akkor ez negatív önértékeléssel jár együtt, ebből pedig levertség, 

csüggedés érzése alakul ki az emberben. Tehát minél közelebb van az énideál az szubjektív 

énképhez, annál kiteljesedettebb, boldogabb, elégedettebb az ember (N. Kollár-Szabó, 2004).  

Az egészséges személyiségfejlődés akkor valósul meg, ha harmonizál az énkép és a 

tapasztalatok széles köre, vagy tudatosodik az össze nem illés. Rogers szerint a feltétel nélküli 

pozitív önelfogadás az, ami lehetővé teszi az énkép és a tapasztalatok kongruenciáját vagy 

ezek különbségének tudatosítását. A rogers-i személyiségelmélet értelmében a gyermek 

egészséges fejlődését az biztosítja, ha a tanár (és a családban a szülő) feltétel nélküli pozitív 

elfogadásban részesíti a gyereket. Ehhez a pedagógus részéről empátiára van szükség, hogy 

megértse és elfogadja a gyerektől a negatív viselkedését, a negatív érzelmeket is. Úgy 

alakulhat ki a gyerekben a helyes énkép és a pozitív önelfogadás, ha a tanár a negatív 

viselkedés mögötti szándékot és a benne megnyilvánuló érzelmeket meglátja, kimondja, 

tudatosítja a gyermekben a saját törekvéseit, érzéseit. Ha a gyerek felismeri önmagában a 

negatív törekvéseket, akkor képes lesz azokat korrigálni is, ennek viszont feltétele, hogy a 

diák azt érezze, hogy elfogadják, megértik őt (N. Kollár-Szabó, 2004).  
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2.3. Az énkép fejlődése 

Az énkép kialakulása és kiteljesedése hosszú folyamat eredménye. Az újszülött mit sem 

tud önmagáról, nem határolja el magát a külvilágtól. Jó ideig nem tudja elkülöníteni az ént és 

nem-ént. Három-négy hónapos korától kezdődően különbséget tesz a szülők között, majd fél 

éves kora után tudja megkülönböztetni a környezetében élő személyeket és az idegenektől. Az 

első életév leteltével lezárul a csecsemőkor és következik a kisgyermekkor életszakasza (12-

36 hónap). Ez életkor vége felé, a beszéd kialakulásával, úgy két és fél éves kor táján 

megjelenik az „én” szó használata, az énnek mint viszonylagos autonóm személyiségmagnak 

a tudatosulása. A harmadik életévtől a hatodikig megjelenik az önmagáról való reflexió. A 

szerepjátékok és mesehallgatás közben megkettőződhet tudata, az identifikáció (azonosulás) 

révén a képzeletben különböző helyzetekben transzponálhatja magát. A szerepjátékokban az 

utánzás, az empátia, és az azonosulás éntudatosító tényezőként fontos szerepet töltenek be az 

éntudat és az önismereti kép kialakításában. Az óvódás korú gyermek ugyan képes már 

viszonyítani magát más személyekhez, szüleikhez, kortársaikhoz, de még nem képes magát 

tárgyilagosan, több szempontból megítélni, minősíteni, önmegítélése főleg a felnőttek 

véleményére támaszkodik. Az óvodába kerülve a kisgyermek önismeretének kialakulásához 

hozzájárul az „általános másik”, a kortárscsoport. Öt-hat éves korban megjelenik az 

„árulkodás”, mint mások viselkedésének megítélése. Az első hat évben a személyiség 

alakulására a szülők gyakorolják a legnagyobb hatást (Kiss, 1978). 

A beiskolázás változtat a gyermek éntudatán és énképén. A gyermek első hat életévben 

fő tevékenysége a játék volt, a beiskolázás után a tanulás lesz. Mind fejlettebb gondolkodással 

a gyermek eléri, hogy jobban látja a maga helyét a világban, felismeri személyiségének 

némely lényeges tulajdonságát. Az énkép beiskolázáskor még nagyon szubjektív, homályos, 

ritkán felvillanó intuitíve, „megérzett” kép. Az iskolás gyermeknek nincs még képessége az 

önmagáról való reflexióra. A gyermek az iskolában naponta hallja, hogy kit milyen 

magatartásért dicsérnek vagy marasztalnak, a tanárok egy-egy személyiségtulajdonságot 

emelnek ki, minősítenek, így kap szempontokat mások és önmaga megítéléséhez. Az 

iskoláskorú gyermek önmagáról alkotott képét mások véleménye, értékelése határozza meg.  

A közvetlenül szerzett tájékozódás hozzásegíti egy többé-kevésbé a valóságot tükröző énkép 

kialakításához. Ez a kép azonban csupán egy-két vonatkozásában jellemző magatartását és 

személyiségtulajdonságát tükrözi. (Kiss, 1978). Mérei Ferenc a következőt mondja a 6-12 

éves gyermekről: „A saját magáról való tapasztalatot, élményt a gyermek nem tudja 
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ismeretként átfordítani. Önmagáról annyit tud, amennyit mástól hallott illetve vágyteljesítő 

fantáziája diktál neki” (Mérei, 1976: 256). Az iskoláskor előrehaladtával mind nagyobb 

szerepet kap az önismeret, az önértékelés, mind gazdagabbá válnak a jellemvonások, jobban 

strukturált az énkép. 

A pubertás előkészítő szakasza folyamán, a prepubertás idején jut el a gyermek az 

intuitív és konkrét műveleti gondolkodás szintjéről a fogalmi gondolkodás szintjére. Ebben a 

korszakban a gyermek keresi a kortárs csoportba való beilleszkedést és aláveti magát a 

csoport szabályainak. Ennek megfelelően értékelési szempontok alapján felülvizsgálat alá 

veszi énképét. Továbbra is jellemző a gyermekre a kifelé forduló beállítódás, élénken 

érdeklődik közvetlen környezete illetve a tudományok iránt, de már kezd magával is többet 

törődni. Közvetlen tapasztalatai vannak iskolai sikereiről illetve kudarcairól, teljesítményét 

maga is meg tudja ítélni. Teljesítményei felfokozzák önbizalmát, növelik önérzetét. A 

prepubertás korú gyermek életében nagy szerepet kap a kortárs csoport.  Többnyire sejti 

osztálytársainak róla alkotott véleményét, tehát vannak információi értelmi és magatartásbeli 

megnyilvánulásairól, amelyből következtetni tud saját képességeire, tulajdonságaira. Így a 

kortárscsoportban tudatosult tulajdonságok kiegészítik az iskolában szerzetteket, és 

hozzájárulnak a reális énkép vonásainak gazdagodásához. A prepubertás korú gyereket még 

nem mondhatjuk jó önismerőnek, az önmagáról való tudás keresésének igénye serdülőkorban 

jelenik meg. Az egyén önmagáról alkotott személyiségkép készítésére főleg serdülőkorban 

lesz képes, hiszen ehhez megfigyelésre, tapasztalatra, magas fokú reflexióra van szükség 

(Kiss, 1978).  

N. Kollár Katalin és Szabó Éva (2004) publikációjukban összefoglalják a serdülőkori 

énkép fejlődését. Munkájukban leírják, hogy a korai serdülőkorban (13-15 éves kor) a 

megismerő funkciók fejlődése lehetővé teszik, hogy a serdülők egyre több tulajdonsággal, 

szociális és kognitív képességgel jellemezzék önmagukat, egyre több viselkedéses jegyet, 

érzelmet ismerjenek fel önmagukban és másokban. Az énkonstrukciók tartalma a szociális 

kapcsolatok és a szerepektől függően jön létre. A pubertások többszörös énreprezentációt 

hoznak létre: külön-külön jellemzik magukat a különböző társas kapcsolatokban. A társas 

környezet különböző elvárásai arra késztetik a serdülőket, hogy különbözőképpen 

viselkedjenek, és így különböző énképet alakítsanak ki magukról. Ebben az életkorban az 

egyes személyiségjellemzők nem kapcsolódnak össze koherens énreprezentációvá. A serdülők 

érzékenyek a kortársak és a felnőttek véleményének különbségére. 
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Középső serdülőkorban (15-17 éves kor) a fiatalokat nagyon erős introspektív (önmegfigyelő) 

gondolkodás jellemzi, és így egyre több tulajdonságukat ismerik fel önmagukban. A 

serdülőket mindennél jobban foglalkoztatja, hogy milyen kép alakul ki róluk a 

környezetükben, mit gondolnak róluk mások. Az előző korszakra jellemző önreflexió nélküli 

önelfogadás teljesen eltűnik ekkora és a pubertások keresni kezdik a „Ki vagyok én?” 

kérdésre a választ, amit megnehezít az énreprezentációk fennálló sokfélesége. A serdülők 

finomabb különbséget tudnak tenni a különböző kapcsolatok és szerepek függvényében. Az 

összehasonlítás két ellentétes tulajdonság kiemelését jelenti. Ez az ellentétkiemelés azonban 

korlátozza a tulajdonságok integrálását, nem tudja feloldani a tulajdonságok közötti 

látszólagos ellentmondást. Az észlelt ellentét feszültséget kelt a serdülőben és instabillá teszi 

az énképet. A kortársak és a felnőtt környezet fontos a serdülő számára, akiktől a pubertás 

eltérő értékelést kaphat a sokféle szerep miatt, ami összezavarja a serdülőt abban, hogy 

melyik véleményt fogadja el. Higgins szerint a pubertás a véleményeket inkorporálja, így 

sokféle belső iránytű működik a viselkedésének szabályzójaként. A középső serdülőkori 

korszakban csökken a serdülőknek az önértékelése, ami a viselkedéssztenderek és 

visszajelzések, valamint az énideál és a valóságos én összehasonlításából fakad. 

A késői serdülőkor (17-19 éves kor) énképének tartalma elsősorban személyes nézeteket, 

értékeket tartalmaz. Ezek az értékek átvettek és belsővé tettek vagy saját tapasztalataik 

alapján hozták létre a serdülők. Általában saját választás eredményeként ebben a periódusban 

jelenik meg a fiataloknál a jövőbeli énkép, mint személyes cél. A fiatalok ekkor összevont 

kategóriákkal jellemzik magukat és az ellentétes tulajdonságok már nem egymás ellentéteként 

jelennek meg.  Az ellentétek integrálásához szükség van a társas környezetből érkező 

megerősítésre. A környezet segíthet megérteni a serdülőkkel, hogy normális jelenség a 

látszólag ellentmondásos viselkedés, továbbá segítséget nyújthat olyan magasabb rendű 

fogalmak használatában, megalkotásában, amelyekkel a pubertások integrálni tudják az 

ellentéteket. Vizsgálatok szerint ebben az időszakban pozitívabb lesz a fiatalok önértékelése, 

aminek több magyarázata van. Az egyik szerint az ideális és a reális én közötti különbség 

csökken. Más nézetek szerint a serdülőkor végére nagyobb autonómiával rendelkeznek a 

fiatalok, ezért olyan érdeklődési területet preferálnak, amiben sikeresek és olyan baráti kört 

választanak maguknak, akiktől pozitív visszajelzést kapnak. A társaktól és a teljesítményre 

kapott pozitív értékelések növelik a fiatalok önértékelését (N. Kollár-Szabó, 2004). 

 Serdülőkorban az énkép fejlődésében minőségi változás történik. Vikár György szerint 

(1999:81) „a serdülőkor az énazonosság kialakulásának döntő, az énképnek pedig válságos 
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időszaka”.  A tízéves gyerekeknek a környezet visszajelzései és saját érzései alapján kialakul 

egy képük önmagukról. Ez a kép a serdülőkorba lépve sehogy sem illik többé rájuk. A testi 

változások bekövetkeztével a fiatalok érzik, hogy mások, ebből adódóan lép fel önmaguk 

megismerésének igénye (Vikár, 1999). A serdülő testében és tudatában bekövetkező 

változások önmaga felé fordítják a figyelmet, s gyakran teszi fel a kérdést: „Milyen vagyok 

én?” A kérdés megválaszolására megjelenik az önismereti igény, a pubertás arra törekszik, 

hogy megismerje önmagát, képességeit, személyisége tulajdonságait, de érdeklődéssel figyel 

másokat is. A serdülőkorú fiatal viselkedésmintát keres, hogy megkönnyítse alkalmazkodását 

a környezethez és a beilleszkedést a társadalomba. A mai információs zuhatagban a serdülő 

gyakran veszi a modellszemélyeket az olvasmányaiból, a televízióból, a filmekből, és hol az 

egyikkel, hol másikkal kész azonosulni és utánozni őket, lelkesedni értük, az utánzás, az 

empátia és az identifikáció révén hol ilyen, hol olyan magatartást vesz fel. Egyszerre több, 

számára jelentős személy felé orientálódik, s ez lelki állapotát bizonytalanná teszi. Ez csak 

nyújtja a serdülő énazonosságának válságos időszakát, és gátolja abban, hogy relatíve énképet 

alkosson magáról (Kiss, 1978).  

A tizenévesek személyiségvonásai azonban nemcsak a viselkedésmodellek utánzása 

közben alakulnak, hanem az iskolai és az iskolán kívüli tevékenységek is hatással vannak 

fejlődésére. Az iskolai feladatmegoldások közben elért sikerek hozzásegítik képességeinek, 

akarati, jellembeli sajátosságainak felismeréséhez. E felismerések elsősorban a valós énkép 

kialakulását szolgálják, de egyben a jelen fejlettségi szintjével elégedetlen serdülőt az énideál 

irányába is lendítik. Ez az énideál a serdülő azon elképzelése, hogy milyen akar lenni, milyen 

tulajdonságokkal szeretne rendelkezni. A serdülőkor kezdetén gyakori, hogy a serdülőkorú 

fiatal egy konkrét személyt tekint eszményképnek. Ez a személy csak bizonyos 

vonatkozásban eszmény, akiért a serdülő rajong. Később megszűnik az eszményi mintakép 

keresése, és több kritikával több személynek társadalmilag megbecsült tulajdonságai közül 

válogat. E gyors változásokhoz hozzájárul a hullámzó kedélyállapot és az indulati 

lobbanékonyság, az olykor kitörő lelkesedést követő gyors lehangolódás. A pubertáskorú 

fiataloknál gyakran előfordul az indulattól telített véleményváltozás. A sikerek elérésekor 

tehetségesnek gondolja magát, intuitív felismerésekkor gondolatát zseniálisnak tartja, máskor 

meg egy-egy iskolai kudarc, vagy valamilyen nehéz probléma úgy letöri, hogy magát 

ostobának, tehetségtelennek ítéli. Ilyen hullámzó kedélyállapotban nem lehet a serdülőnek az 

énképe sem stabil. Maga a személyiségstruktúrája alakulóban van, nincsenek tartós 

jellemvonásai, ezért nem beszélhetünk a serdülés éveiben érett személyiségről, stabil 
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énképről. Ennek ellenére sok serdülőben megvan az önmaga keresésének és lehetőségei 

megvalósításának erős tendenciája. A serdülőnek meg kell találnia azt a személyt illetve 

„referenciacsoportot”, amelynek viselkedésnormáihoz igazodva kialakíthatja 

magatartásnormáit és megvalósíthatja önmagát (Kiss, 1978).  

Serdülőkorban a tizenéves fiataloknál nagy erővel lép fel az önismereti igény, éppen 

ezért nagyon fontos minden információ, amit a serdülők képességeikről, személyiségükről, 

jellemvonásaikról kapnak. Az iskolában jelentős szerepe van a tanári minősítésnek és 

értékelésnek illetve a társaktól érkező jellemzéseknek, mert egyrészt tükröt tartva segítik a 

serdülők reális énképének kialakulását másrészt hiteles információkat adhatnak ahhoz, hogy a 

pubertáskor végére kialakuljon az énazonosság érzése, az identitás (Kőrössy, 2005). 

A serdülők énképét többen is vizsgálták. Radnai Béla (1959) egy középiskolában első és 

másodikos tanulók önértékelését vizsgálta és a következőt állapította meg: „a tanulók 

önértékelése 15-16 éves korban még nem látszik elég differenciáltnak s elég önállónak. 

önértékelésükben a tanár értékelése erősen tükröződi.”  (219. o). Mailáthné Cserhalmi Magda 

(idézi, Kiss) azt kérdezte négy debreceni gimnázium tanulóitól: „Mik a legfontosabb 

szempontjaim önmagam és társaim megítélésében?” A kérdőív által gyűjtött adatokból 

kiválasztotta a legtöbb tanuló által használt tulajdonságokat. Mailáthné nemcsak azt nézte, 

hogy milyen tulajdonságok alapján értékelik egymást és önmagukat a serdülők, hanem azt is 

vizsgálta, hogy mutatkozik-e fejlődés önértékelésükben 14-18 év között. B. Bazzo (idézi Kiss, 

1978) kérdőív segítségével olyan személyiségtulajdonságokra kérdez rá, amelyek a fiatalok 

énképének, értékorientációjának, beállítódásának feltárására, továbbá, annak megismerésére 

irányul, hogy a serdülők milyenek szeretnének mások előtt látszani.  Mohás Lívia (1978) 

gimnazistákkal íratott önjellemzéseket, melyeket tartalomelemzéssel vizsgálta. A tanulók 

pszichés jellemzőinek besorolásához kategóriákat állított fel.  Mohás Lívia megállapítja, hogy 

a gimnazisták három kategóriában – a szilárdság, az összetartottság és a magatartás terén – 

inkább negatív vonásaikat, gyengeségeiket ismerik fel jobban.  Borbély Julianna (1983) az 

énkép és az énideál jellemzőit vizsgálta gimnazista fiatalok körében. A huszadik századot 

követően Varró Éva (2003) vizsgálta a serdülők énképnek jellemzőit.  
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II. SAJÁT VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA 

3. 1. A vizsgálat célja, feladatai 

A serdülőkor az énkép szempontjából kitüntetett szakasz, mivel ebben az életkori 

periódusban megváltozik az a mód, ahogyan a pubertások önmagukra tekintenek illetve, 

ahogyan önmagukat jellemzik. A serdülők azt kérdezik önmaguktól milyenek is ők valójában.  

Ebből adódóan kutatásunk során azt vizsgáljuk, hogy a pubertás korú fiatalok, hogyan látják 

önmagukat, milyen önértékeléssel rendelkeznek. Kutatásunk arra irányul, hogy bemutassa a 

serdülők énképének jellemzőit, ezen belül feltárja azt, hogy a pubertások különböző énképei 

(szubjektív énkép, ideálisnak vélt énkép, társak által róluk adott kép) között milyen 

összefüggések állapíthatók meg. A kutatás egyik célja, hogy megvizsgálja, milyen 

összefüggések vannak a pubertás korú tanulók önmagukról adott képe és a társak róluk adott 

képe között. Továbbá célja a vizsgálatnak, hogy kiderítse a serdülőkorú fiatalok szubjektív 

énképe és ideálisnak vélt énje között milyen eltérések és összefüggések találhatók. A kutatás 

nemcsak azt vizsgálja, hogy a pubertások énképe milyen jellemzőket foglal magába, hanem 

célkitűzése az is, hogy megismerje a 14-18 éves fiatalok énre irányuló vágyait és törekvéseit.  

A kutatás nem egyéni diagnózisok felállítására törekszik, hanem a serdülőket vizsgálva, 

a kapott adatok alapján a korosztályra jellemző következetések, tendenciák megállapítását 

tűzte ki feladatául. A kutatás több módszer segítségével kíván képet adni a serdülő populáció 

énképéről, énfejlődési folyamatáról. 

3.2. Kérdésfeltevések, hipotézisek 

Kutatásunk során a serdülőkorúak énképét vizsgálva a következő kérdésekre keressük a 

választ:  

- Első kérdésfelvetésünk az, hogy milyen összefüggések tárhatóak fel a serdülők 

szubjektív énképe, ideálisnak vélt énképe, valamint a társak visszajelzéséből kapott 

kép között? 

E kérdésre vonatkozó hipotézis: 

H1: Véleményünk szerint a szubjektív énkép és a társak által visszatükrözött kép között 

szorosabb összefüggéseket fogunk találni, mint a szubjektív és ideálisnak vélt kép között. 
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E hipotézisünket arra alapozzuk, hogy a serdülők közötti szoros, érzelmekkel átszőtt 

kortárskapcsolat a társ értékelésében is megjelenik. 

- Második kérdésfeltevésként arra keressük a választ, hogy mi jellemzi a serdülők 

énre irányuló vágyait és törekvéseit? 

E kérdésre vonatkozó hipotézis: 

H2: Úgy gondoljuk, hogy főleg a fiúknál az erő, a dominanciát sugárzó tényezők, 

jellemzők lesznek meghatározóak, a lányoknál mérsékeltebb törekvéseket fogunk találni. 

- Harmadik kérdésfelvetésünk, hogy melyik szocializációs színtér dominál a serdülők 

identitásának kialakulása szempontjából? 

E kérdésre vonatkozó hipotézis: 

H3: Úgy gondoljuk, hogy a serdülők identitásának kialakulásában a meghatározó hátteret 

kortárskapcsolat jelenti.  

3.3. A vizsgálati módszerek bemutatása 

Kutatásunk során az vezérelt bennünket, hogy több módszerrel és oldalról tárjuk fel a 

serdülőknek az önmagukról szóló információit. A vizsgálat két módszer segítségével tárja fel 

pubertáskorúak énképének jellemzőit. Az egyik a kérdőíves módszer. A kérdőív egy 

tulajdonságlista, amelyet Rudas János a „Delfi örökösei” című könyvében publikált. A 

kérdőív különböző tulajdonságokat tartalmaz, melyeket 1-től 7-ig terjedő skálán, a pozitív 

pólustól a negatív felé haladva értékelnek a vizsgálatban résztvevő személyek. A skálán az 1-

es az adott tulajdonság pozitív pólusa, a 7-es pedig annak negatív végletét jelöli. A 

megkérdezetteknek ezen a skálán kell bejelölniük magukat először arra a kérdésre válaszolva, 

hogy „Milyennek látom magam?”. Ezek után a vizsgálatban szereplő egyéneknek a skálán 

arra kell megjelölniük a válaszukat, hogy „Milyen szeretnék lenni?”. A kérdőíven ugyanazon 

tulajdonságlista kétszer szerepel. Miután az adatközlők a fent említett két kérdésre választ 

adtak, kérdőívüket kicserélik társaikéval, annak érdekében, hogy egy ugyanolyan skálán az 

osztálytárs is képet tudjon adni az adott serdülő tulajdonságairól. Az egyénnek a szóban forgó 

hétfokú skálán kell bejelölnie társát, arra a kérdésre válaszolva, hogy „Milyennek látod az 

osztálytársadat?”. A jellemzések tehát 3 képet adnak: egy szubjektív énképet, egy ideálisnak 

vélt énképet és egy társ által adott képet. A kérdőívvel kapott adatokból megállapítható, hogy 

milyen összefüggések mutatkoznak a képek között. A kutatás során a kérdőívvel nyert 
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adatokat az SPSS statisztikai elemző program segítségével dolgoztuk fel. Az adatok 

feldolgozása során a statisztikai törvényszerűségeknek megfelelő módszereket: t-próbát, páros 

t-próbát, varianciaanalízist, korrelációszámítást és leíró statisztikát (átlag, szórás) 

alkalmaztunk. 

A másik vizsgálati módszer a címerpajzs, melynek jelen alkalmazását a pszichológia 

tanszéken dolgoztunk ki. E módszer a serdülők személyiségének mélyebb megismerését 

szolgálja.  A módszer öt kérdést tartalmaz, amelyekre a válaszok/rajzok a címerpajzs öt 

mezőjébe kerülnek. Az első két kérdésben a serdülőknek két kategória- állat és növény- 

segítségével jellemezik önmagukat. Arra a kérdésre kell válaszolniuk, „Ha választhatnál 

milyen állat illetve növény lennél?”. A harmadik kérdés a serdülők hiányzónak vélt 

tulajdonságaikra helyezi a hangsúlyt: „Ha egy képzeletbeli boltban emberi tulajdonságokat 

vásárolhatnál, akkor milyen tulajdonságokat vennél magadnak?”. A negyedik kérdés azokra a 

tulajdonságokra fókuszál, amelyekről szívesen lemondanának: „Ha egy képzeletbeli 

zálogházba emberi tulajdonságokat lehetne beadni, akkor milyen tulajdonságokat adnál el?”.  

Az ötödik kérdés a serdülők életének legszebb élményére kíváncsi. A címerpajzs megmutatja, 

hogy a serdülőknek milyen énre irányuló vágyai és törekvései vannak. 

Az címerpajzs kérdéseire kapott válaszok feldolgozásánál nem a klasszikus értelemben 

vett szimbólumok elemzését végeztük el, hanem a felszínen maradva értelmeztük az 

eredményeket.  Véleményünk szerint az állat- és növényrajzok rávilágítanak arra, hogy a 

serdülők milyen jellemvonások mentén fogalmazzák meg önmagukat, illetve megmutatják a 

pubertásokban rejlő tulajdonságokat, ösztönöket, emellett a szívósságot, az agresszivitás fokát 

és a fennmaradáshoz szükséges erőket. Ezen kívül az állatrajzok reprezentálják azt is, hogy a 

pubertásoknak mennyire vannak ”átlagos” igényeik. Az állatrajzok pszichológiai 

értelmezéséhez egy egytől ötig terjedő skálát dolgoztunk ki. A skála kimunkálásában a 

lerajzolt állatfajokból indultunk ki, de ezen belül megvizsgáltuk az adott állat nagyságát, 

életmódját (magányosan vagy csoportban él, házi vagy vadon élő, szelíd vagy vad) támadási-

és védekezési módját, életkörülményeit. Ezen szempontok alapján az állatokat a következő 

skálán helyeztük el: 

- 5-ös: Ebbe a kategóriába a domináns, erőt sugárzó állatokat soroltuk. Ezen állatok 

életmódjában az erő és a bátorság meghatározó. 

- 4-es: Azon állatok csoportja, akik erősek, de nem túl harciasak.  

- 3-as: Ide tartoznak azok az állatok, amelyek közepes mérettel és erővel rendelkeznek. 
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- 2-es: Kis erővel rendelkező állatok, amikre harcias viselkedés nem jellemző.  

- 1-es: Kis méretű, gyenge, állatok, amelyek gyakran esnek más állatok áldozatául.  

A kategorizáláskor megnevezett, lerajzolt állatokat egyenként mérlegelve soroltuk a 

kategóriákba. 

A növényrajzokat az állatrajzokhoz hasonlóan kategóriákba soroltuk. A növényeknél a méret 

alapján osztályozva három kategóriát állítottunk fel: 

1. Kis méretű növények. 

2. Közepes méretű növények. 

3. Magas, nagy növésű, robusztus termetű növények. 

 

Az állat és a növényrajzok után, a harmadik és az negyedik kérdésekre adott válaszokat 

kérdőívenként külön-külön megvizsgáltuk, majd összesítettük őket. Megnéztük, hogy a 

különböző tulajdonságok hányszor fordultak elő és gyakorisági táblázatba rendeztük az 

adatokat.  

 

A címerpajzs utolsó feladataként a serdülők életének legszebb eseményeként kapott 

rajzokat/válaszokat aszerint kategorizáltuk, hogy mely szocializációs színtérhez kapcsolódik 

az adott élmény.  

A kategóriák: 

1. Iskolához kapcsolódik  

2. Családhoz kapcsolódik 

3. Kortárs csoportokhoz kapcsolódik 

4. Pályaszocializációhoz kapcsolódik 

A címerpajzs vizsgálati módszernél, tehát nem léptük át a kompetenciahatárokat, a 

szimbólumok értelmezését nem a klasszikus értelembe vett, és külön képzettséget, 

végzettséget igénylő szempontrendszer alapján végeztük el, hanem egy lehetséges pedagógusi 

megközelítést alkalmaztunk. 

3.4. A vizsgálati minta bemutatása 

A kutatás mintáját a 14-18 év közötti pubertások képezik. Az adatfelvétel – a kérdőívek 

és a címerpajzs kitöltetése – egy átlagos egri gimnáziumban illetve egy szakközépiskolában 

történt.  A vizsgálatban összesen 93 serdülőkorú tanuló vett részt.  A minta összetételét nézve 
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a lányok 48-an, a fiúk 45-en voltak. (1.sz.ábra) A vizsgálati minta korösszetételét a 2. számú 

ábra mutatja be. 

 
 

1. ábra 

 

 

2. ábra 

 

3.5. A vizsgálat lebonyolítása 

A kérdőívek és a címerpajzs kitöltésére 2012 áprilisában került sor, de ezek kitöltése 

nem egy napon történt. Összesen 93 feldolgozható kérdőívet és címerpajzsot töltöttek ki a 

megkérdezett pubertás korúak. A vizsgálatot nem egyénenként végeztük, hanem az egész 

osztállyal a tanteremben. Az adatközlők mind a kérdőívet, mind a címerpajzsot papír alapon 
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kapták meg, melyeket mi magunk töltettünk ki velük.  A lapok kitöltése előtt minden esetben 

felhívtuk a középiskolás fiatalok figyelmét, hogy adják meg életkorukat és nemüket. A 

titoktartás érdekében más személyes adatokat nem kértünk. Noha a kérdőíven és a 

címerpajzson világosan meg voltak fogalmazva a kitöltéshez az utasítások, a lapok kiosztása 

után minden esetben pontos instrukciókat adtunk a kitöltéssel kapcsolatban.  

 

3.6. Az eredmények értékelése 

A kérőívek és a címerpajzsok feldolgozása során kapott eredményeket táblázatok és 

diagramok segítségével mutatjuk be.  

Az első 5 táblázatban a kérdőív által kapott eredményeket mutatjuk be.  

1. táblázat 

A serdülők szubjektív énképe: nemek szerinti átlagértékek, t-értékek, varianciaanalízissel 

kapott sziginfikanciaszintek, teljes mintára vonatkozó átlag és szórás 

Tulajdonságok 
Átlag 

t-érték szign.szint ∑ átlag Szórás 
Fiú Lány 

Aktív 3,40 2,71 2,700 0,008 3,04 1,276 

Őszinte 2,80 2,15 2,932 0,004 2,46 1,119 

Szeretetre méltó 3,11 2,46 2,857 0,005 2,77 1,143 

Barátságos 2,44 1,98 1,952 0,054 2,20 1,166 

Jóindulatú 2,67 2,31 1,416 0,160 2,48 1,212 

Tapasztalt 3,16 3,08 0,329 0,743 3,12 1,051 

Tájékozott 2,82 3,08 -1,165 0,247 2,96 1,083 

Udvarias 2,31 2,38 -0,239 0,812 2,34 1,281 

Kedves 2,73 2,13 2,854 0,005 2,42 1,067 

Magabiztos 2,80 3,19 -1,333 0,186 3,00 1,407 

Bátor 2,47 3,08 -2,182 0,032 2,78 1,390 

Szórakoztató 2,69 2,81 -0,401 0,689 2,75 1,479 

Vonzó 3,27 3,58 -1,149 0,253 3,43 1,330 

Tisztességes 2,64 2,31 1,506 0,135 2,47 1,069 

Jelentős 2,98 3,10 -0,469 0,640 3,04 1,293 

Érzékeny 3,69 2,60 3,309 0,001 3,13 1,663 

(A szignifikanciaszintek a szubjektív énkép nemenkénti összehasonlítására vonatkoznak.)  

 

Az 1. táblázatból az látható, hogy a barátságos tulajdonságnak a legalacsonyabb az 

átlagértéke (2,20), ami azt jelenti, hogy amikor a serdülőkorú fiatalok önmagukat értékelik, 

akkor ezt a tulajdonságot tartják leginkább jellemzőnek önmagukra nézve. Emellett a 

pubertások önértékelésében dominánsan megjelennek az udvarias, a kedves és az őszinte 

tulajdonságok. A serdülőkorú fiatalok a hétfokú skálán átlagosan hármast jelöltek be a az 

aktív, a  magabiztos és a jelentős  tulajdonságokban. Az összes tulajdonság közül a vonzónak 
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van a legnagyobb átlagértéke (3,43), ami azt mutatja, hogy a serdülőknél önmaguk 

értékelésében e tulajdonság megítélése a legnegatívabb. Ez a törekvés azonban nemcsak a 

teljes mintára igaz. A lányok tulajdonságainak átlagértékeit rangsorolva látjuk, hogy a 

pubertás lányok a vonzóság kérdésében festik önmagukról a legnegatívabb képet (átlagérték: 

3,58). A fiúknál az érzékeny tulajdonság megítélése a legrosszabb. Ha a teljes mintát nézzük, 

akkor az érzékenység a második legkedvezőtlenebb megítélésű jellemző. A szubjektív énkép 

tartalmát nézve eltérőek a két nemnél jelentkező domináns tulajdonságok. Az átlagértékek 

alapján a fiúk önértékelésében az első három helyen az udvarias, a barátságos, és a bátor 

tulajdonságok állnak, míg a lányok önjellemzéseikben a barátságos, a kedves, az őszinte 

tulajdonságok a legkiemelkedőbbek. Megállapítható, hogy a fiúknál a vonzó, az aktív és az 

érzékeny, lányoknál a jelentős, a magabiztos és a vonzó tulajdonságok azok, amelyek 

önértékelésükben kevésbé lényeges jellemvonásként mutatkoznak meg. A két nem között az 

aktív, az őszinte, a szeretetre méltó, a kedves, a bátor és az érzékeny (p <0,05) tulajdonságok 

megítélésében van szignifikáns különbség. A lányok aktívabbnak, őszintébbnek, szeretetre 

méltóbbnak és érzékenyebbnek tartják magukat, mint a fiúk.  A fiúk két tulajdonságban, a 

bátor és a vonzó esetében értékelték szignifikánsan magukat pozitívabban a lányoknál.  

 

2. táblázat 

A társak által a serdülőkről adott kép: nemek szerinti átlagértékek, t-értékek, 

varianciaanalízissel kapott sziginfikanciaszintek, teljes mintára vonatkozó átlagok és szórás 

Tulajdonságok 
Átlag 

t-érték szign.szint ∑ átlag Szórás 
Fiú Lány 

Aktív 3,00 2,35 2,298 0,024 2,67 1,386 

Őszinte 3,09 1,88 4,878 0,001 2,46 1,340 

Szeretetre méltó 2,96 1,77 4,274 0,001 2,34 1,456 

Barátságos 2,49 1,69 3,212 0,002 2,08 1,262 

Jóindulatú 2,73 1,75 3,669 0,001 2,23 1,376 

Tapasztalt 2,93 2,79 0,598 0,551 2,86 1,138 

Tájékozott 2,78 2,79 -0,060 0,954 2,78 1,112 

Udvarias 2,44 2,17 1,157 0,250 2,30 1,159 

Kedves 2,73 1,56 4,357 0,001 2,13 1,416 

Magabiztos 2,56 2,46 0,323 0,747 2,51 1,442 

Bátor 2,36 2,56 -0,782 0,436 2,46 1,273 

Szórakoztató 2,18 2,15 0,133 0,895 2,16 1,154 

Vonzó 3,38 2,10 4,400 0,001 2,72 1,528 

Tisztességes 2,40 2,00 1,832 0,070 2,19 1,066 

Jelentős 2,60 2,17 1,737 0,086 2,38 1,215 

Érzékeny 3,80 2,50 4,465 0,001 3,13 1,541 

(A szignifikanciaszintek a serdülőkről adott kép nemenkénti összehasonlítására vonatkoznak.) 
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A 2. számú táblázat alapján leírható, hogy a serdülők a barátságos, a kedves és a 

szórakoztató tulajdonságokban ítélték legpozitívabban a társaikat, legnegatívabban pedig az 

érzékeny és a tapasztalt jellemzőkben. Ha a nemeket nézzük, akkor a fiúnál a szórakoztató és 

a bátor, a lányoknál a kedves és a barátságos a legpozitívabb megítélésű tulajdonság. A fiúk a 

vonzó és érzékeny, a lányok a tájékozott és tapasztalt tulajdonságokat tartották legkevésbé 

jellemzőnek társaik értékelésében. A társak által adott kép esetében a fiúk és a lányok között 

az aktív, az őszinte, a szeretetre méltó, a barátságos, a jóindulatú, a kedves, a vonzó és az 

érzékeny tulajdonságok értékelésében állapítható meg szignifikáns különbség (p < 0,05).   

 

 

3. táblázat 

A serdülők ideálisnak vélt énképe: nemek szerinti átlagértékek, t-értékek, varianciaanalízissel 

kapott sziginfikanciaszintek, teljes mintára vonatkozó átlagok és szórás 

Tulajdonságok 
Átlag 

t-érték szign.szint ∑ átlag Szórás 
Fiú Lány 

Aktív 2,51 1,85 2,699 0,008 2,17 1,212 

Őszinte 2,29 1,67 2,754 0,007 1,97 1,127 

Szeretetre méltó 2,47 1,67 3,609 0,001 2,05 1,136 

Barátságos 2,09 1,48 2,630 0,010 1,77 1,153 

Jóindulatú 2,16 1,69 1,931 0,057 1,91 1,186 

Tapasztalt 2,04 1,88 0,708 0,481 1,96 1,151 

Tájékozott 1,87 1,63 1,098 0,275 1,74 1,062 

Udvarias 1,91 1,56 1,591 0,115 1,73 1,065 

Kedves 2,29 1,58 3,080 0,003 1,92 1,154 

Magabiztos 1,69 1,44 1,348 0,181 1,56 ,902 

Bátor 1,71 1,63 0,364 0,717 1,67 1,136 

Szórakoztató 1,76 1,77 -0,068 0,946 1,76 1,077 

Vonzó 2,27 1,77 2,053 0,043 2,01 1,184 

Tisztességes 2,02 1,54 2,199 0,030 1,77 1,075 

Jelentős 2,11 2,08 0,119 0,906 2,10 1,124 

Érzékeny 3,73 3,65 0,270 0,788 3,69 1,553 

 (A szignifikanciaszintek az ideálisnak vélt énkép nemenkénti összehasonlítására vonatkoznak.)  

 

 

A 3. számú táblázat alapján megállapítható, a teljes mintát tekintve a pubertások 

bátrabbak és magabiztosabbak szeretnének lenni, mivel ezek átlagértéke közelít leginkább az 

1-hez. Ugyanez a tendencia jelentkezik a nemek szempontjából a fiúknál (bátor átlagértéke: 

1,69; magabiztos átlagértéke: 1,71). A lányoknak is a leglényegesebb énre irányuló vágyuk a 

magabiztosabbá válás, emellett szeretnének még barátságosabbak és tisztességesebbek lenni. 

Adataink szerint a pubertások pozitív irányba szeretnének változni, ez alól egyedül az 
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érzékeny tulajdonság a kivétel. A szubjektív énképnél az érzékeny tulajdonság átlaga a teljes 

minta esetében 3,13, az ideális énkép esetében pedig 3,65. Ebből a serdülők énre irányuló 

azon törekvése rajzolódik ki, hogy a tizenéves fiatalok szeretnének kevésbé érzékenyek lenni. 

A pubertások túl érzékenynek gondolják magukat, ezzel magyarázható a náluk mutatkozó 

negatív irányú fejlődési irány. A két nem között az alábbi tulajdonságok értékelésében van 

szignifikáns különbség: aktív, őszinte, szeretetre méltó, barátságos, kedves, vonzó, 

tisztességes (p <0,05).  

   

Az eddig bemutatásra kerülő három énkép (szubjektív énkép, társak által visszajelzett 

kép és az ideálisnak vélt kép) közötti diszkrepancia megragadásához kiszámoltuk a szubjektív 

énkép, az ideálisnak vélt én és a társak által adott kép skálán szerzett átlagos összpontszámát. 

A teljes mintát nézve a pubertások önértékelési összpontszáma 44,42 (átlag: 2,77), az 

ideálisnak vélt én igényszintjük értéke 31,80 (átlag: 1,98) és a társak róluk adott értékelés 

mutatója pedig 39,40 (átlag: 2,46).  Az különböző énképek átlagos összpontszámának 

nemenkénti összehasonlítását a 4. sz. táblázat foglalja össze. 

 

4.táblázat 

A különböző képek átalagos összpontszáma, átlagának, szórásának 

összehasonlítása nemenként 

 
Ne

m 

Átlagos 

összpontszám 
Átlag Szórás 

Szubjektív énkép fiú 45,98 2,87 10,606 

lány 42,96 2,68 10,595 

Ideálisnak  

vélt énkép 

fiú 34,91 2,18 13,621 

lány 28,88 1,80 12,306 

Társak által adott 

kép 

fiú 44,42 2,77 12,252 

lány 34,69 2,16 12,175 

  

 

A táblázat alapján látható, hogy a szubjektív énkép átlagos összpontszáma a fiúknál 45,98, a 

lányoknál 42,96.  Ezen adatok azt mutatják, hogy a lányok önértékelése kicsit pozitívabb, 

mint a fiúké, de nem szignifikáns a különbség. Az ideálisnak vélt én igényszintjének mutatója 

(fiúk: 34,91, lányok: 28,88) a lányoknál alacsonyabb, ami azt jelenti, hogy náluk az ideális én 

közelebb van a pozitív pólushoz.  Az ideálisnak vélt én esetében a nemek között szignifikáns 

különbség van. A lányok ideálisnak vélt énképe szignifikánsan pozitívabb (t (93)=2,245; p < 
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0,05). A társak által adott képnél az látható, hogy az értékelési index a fiúknál 44,42, a 

lányoknál pedig 34,69. A társak által adott kép esetében a két nemnél szignifikáns különbség 

mutatkozik. A lányok társértékelése szignifikánsan pozitívabb (t (93)= 3,842; p < 0,001), 

vagyis a lányok pozitívabb értékelést adtak a társaikról, mint a fiúk.  

A kérdésfeltevéseinek megválaszolásához megnéztük a három énkép között található 

összefüggéseket, melyeket az 5. számú táblázat mutat be.  

 

5. táblázat 

A különböző énképek közötti korrelációs összefüggések és a független t-mintás 

próbák statisztikái 

Az énképek összefüggései 
Korrelációs  

együttható 
t-érték Szign. szint 

Szubjektív énkép és a társak 

által adott kép 
0,536 4,160 0,001 

Szubjektív énkép és az 

ideálisnak vélt énkép 
0,757 14,025 0,001 

Társak által adott kép és az 

ideális énkép 
0,488 -5,502 0,001 

 

 

A különböző képek összefüggéseit vizsgálva az 5. számú táblázat alapján elmondható, 

hogy a szubjektív én szorosabb kapcsolatot mutat az ideális énnel, mint a társak által adott 

értékeléssel. A társértékelés szorosabb kapcsolatban van a szubjektív énképpel, mint az ideális 

énnel. A serdülők szubjektív énképe és a társak által róluk adott kép a mintán belül 

szignifikánsan összefügg (r=0,536; p <0,001). Az szubjektív önértékelés és a társértékelés 

között szignifikáns különbség van a serdülők egész mintájára nézve (t (93)=4,160; p < 0,001). 

Minél pozitívabb a serdülő szubjektív énképe, annál jobban értékeli őt a társa. A szubjektív 

énkép és az ideális énkép még szorosabban összefügg, mint az önértékelés és a társértékelés 

(r= 0,757; p < 0,001). Az önértékelés és az ideálisnak vélt én közötti különbség szignifikáns (t 

(93)=14,025; p < 0,001), diszkrepancia a teljes mintát tekintve nagyobb, mint  az önértékelés 

és a társértékelés esetében. A társak által adott kép és az ideálisnak vélt énkép között is 

szignifikáns különbség van, az ideális én értékelése pozitívabb, mint a társértékelés.  
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A következőkben a második vizsgálati módszer, a címerpajzs által kapott eredményeket 

mutatjuk be.  

A címerpajzs első kérdése az volt, hogy „Ha választhatnál milyen állat lennél?” A 

kérdésre adott válaszokat a már korábban bemutatott skálán helyeztük el. A válaszokat a 3. 

számú ábra szemlélteti.  

 

3. ábra 

 

A 3. számú ábrából jól látható, hogy a serdülőkorúak többsége valamilyen közepes 

méretű, közepes erővel rendelkező állatot írt illetve rajzolt, ami azt mutatja, hogy a 

pubertások nem kívánnak eltérni, kitűnni sem negatív, sem pozitív irányba, hanem inkább az 

átlagos felé tendálnak. A serdülők válaszaiban különbség mutatkozik a nemek tekintetében. A 

serdülő fiúk kiemelkedően nagy százaléka (44,44%) valamilyen harcias, nagy erővel 

rendelkező domináns állatot írt illetve rajzolt. Ezután a fiúknál a legnagyobb százalékot a 2-es 

kategória mutatja, ahová a kis erővel rendelkező, harciasságra nem nagyon törekvő állatok 

tartoznak. Megállapíthatjuk, hogy a fiúk többsége valamilyen domináns, harcias vagy 

valamiféle gyenge állattal azonosította önmagát. A pubertás lányok több mint a fele 

valamilyen közepes méretű, közepes erővel rendelkező állatot adott válaszként. Ezekből az 

eredményekből arra következtethetünk, hogy a fiúk az erő és a bátorság mentén szeretnék 

megfogalmazni önmagukat, a lányok pedig átlagosnak tartják magukat.  

 

A vizsgálati minta 

válaszaiban domináns 

tényezők: 

5: erő, bátorság  

4: erő, mérsékelt 

harciasság 

3: közepes méret, 

közepes erő 

2: kis erő, szelídség 

1: kis méret, 

gyengeség 
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A címerpajzs második kérdése a következő volt: „Ha választhatnál milyen növény 

lennél?”A tizenévesek válaszait a dolgozat korábbi részében bemutatott kategóriák alapján 

soroltuk be.  

 

 

4. ábra 

 

Az 4. ábráról azt állapíthatjuk meg, hogy a serdülők többsége valamilyen közepes 

méretű növénnyel azonosította önmagát (64,53%). A második ranghelyen a magas, robusztus 

növények szerepelnek. A harmadik helyen a kis méretű növények  állnak 11,82%-al. A nemek 

tekintetében azt látjuk, hogy a közepes méretű növényekkel való azonosulása a lányoknál 

nagyobb arányban szerepel, a fiúknál pedig a magas, nagy termetű növények írása, rajzolása 

mutat nagyobb százalékot.  

 

A címerpajzs harmadik kérdéseként szerepelt: „Ha egy képzeletbeli boltban emberi 

tulajdonságokat vásárolhatnál, akkor milyen tulajdonságokat vennél magadnak?” A 

pubertáskorúak válaszait gyakoriság alapján foglaltuk táblázatba (6. számú táblázat). 
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6. táblázat 

Azok a tulajdonságok, amelyekre vevők lennének a serdülők 

Tulajdonságok 

Gyakoriság 

Fiúk Lányok 

 

∑ 

 

szorgalom 9 3 12 

okosság 8 9 17 

szépség (külsőre, testi adottságra 

 vonatkozó válaszok is) 

1 16 17 

kreativitás 3 3 6 

kitartás 4 5 9 

határozottság 2 - 2 

nyugodtság 6 4 10 

türelem 9 13 22 

önbizalom 3 2 5 

kedvesség 8 13 21 

kiegyensúlyozottság 1 - 1 

gyorsaság 1 - 1 

őszinteség 1 - 1 

megbízhatóság 1 1 2 

szimpátia 2 - 2 

nagylelkűség 1 1 2 

bátorság 6 10 16 

magabiztosság 5 8 13 

bölcsesség 3 - 3 

tolerancia 1 1 2 

szerénység 2 - 2 

alázatosság 1 - 1 

segítőkészség - 1 1 

előzékenység 1 - 1 

mozgékonyság 1 - 1 
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talpraesettség 1 1 2 

önállóság - 1 1 

nagylelkűség - 1 1 

erő 5 1 6 

együttérzés - 1 1 

humor - 3 3 

megfontoltság - 1 1 

jóindulat - 2 2 

jószívűség - 3 3 

szemtelenség - 1 1 

céltudatosság - 1 1 

ügyesség - 1 1 

 

A 6. számú táblázat alapján leírható, hogy a serdülőknek a kérdésére adott válaszaikban 

legtöbbször a türelem és a kedvesség fordult elő, ezekre a tulajdonságokra lennének leginkább 

vevők a pubertások. Ez a szándék nemcsak a teljes mintára igaz, hanem a nemekre is, hiszen a 

fiúknál és a lányoknál a két tulajdonság elég magas számadattal fordult elő (türelem: 

lányoknál 13; fiúknál 9; kedvesség: lányoknál 13; fiúknál 8). Adataink szerint a türelemre és a 

kedvességre magasabb számban voltak vevők a lányok, mint a fiúk. Az említett két 

tulajdonságon kívül a serdülőkorú fiatalok többsége okosságot venne magának, ha létezne 

emberi tulajdonságokat árusító bolt. Ez a jellemző mindkét nemnél közel majdnem azonos 

gyakorisággal fordult elő. A fiúk a szorgalmat és a türelmet említették legtöbbször 

válaszaikban (mindkettő gyakorisága 9), ezt nem sokkal lemaradva a kedvesség követte. 

Általában a lányokat tartják szorgalmasabbaknak, ezt igyekszik alátámasztani, az az 

eredmény, hogy szorgalom gyakrabban szerepelt a fiúknál, mint a lányoknál. Legnagyobb 

gyakoriságú tulajdonság a lányok esetében a szépség volt. A szépséghez vettük minden 

külsőre, testi adottságra vonatkozó választ, ilyen és ehhez hasonlóakat: „jó alak, szebb arc; 

hosszú haj”.  A fiúknál külsőhöz kapcsolódó válasszal csak egy esetben találkoztunk, az 

adatközlő, ha megtehetné a képzeletbeli boltban sármot vásárolna magának. A bátorság és a 

magabiztosság az a két jellemző, amelyek gyakorisága még kiemelkedik az említett 

tulajdonságok közül, továbbá ezeket többször írtak válaszaikban a lányok, mint a fiúk.  
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A címerpajzs negyedik kérdése így hangzott: „Ha egy képzeletbeli zálogházba emberi 

tulajdonságokat lehetne beadni, akkor milyen tulajdonságokat adnál el?” A kérdésre adott 

válaszokat gyakorisági előfordulás alapján táblázatban jelenítjük meg (7. táblázat). 

 

 

 

7. táblázat 

Azok a tulajdonságok, amelyektől megválnának a pubertások 

Tulajdonságok 

Gyakoriság 

 

Fiúk 

 

Lányok 

 

∑  

 

önzőség 2 3 5 

irigység 3 5 8 

lustaság 13 4 17 

bunkóság 7 8 15 

beképzeltség 3 - 3 

hirtelen harag 3 7 10 

naivitás 2 - 2 

nagyképűség 7 - 7 

makacsság 5 4 9 

kapzsiság - 1 1 

bizonytalanság 1 1 2 

önfejűség - 1 1 

lobbanékonyság 2 - 2 

egoizmus 5 1 6 

türelmetlenség 5 10 15 

érzékenység 4 1 5 

feledékenység 2 - 2 

fukarság 1 - 1 

hanyagság 2 - 2 

bénaság - 2 2 

zsugoriság - 1 1 

közöny 1 - 1 
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trehányság 2 - 2 

féltékenység 1 3 4 

lelkiismeretesség 1 - 1 

csúnyaság (külsőre, testi adottságokra 

 vonatkozó válaszok) 

1 10 11 

gonoszság - 2 2 

agresszivitás, erőszakosság - 2 2 

rosszindulat - 6 6 

haragtartás - 1 1 

nemtörődömség  2 1 3 

visszahúzódó - 2 2 

hisztéria - 2 2 

hiúság - 1 1 

pimaszság - 1 1 

sértődékenység - 3 3 

hiperaktivitás - 1 1 

befolyásolhatóság - 1 1 

döntésképtelen - 1 1 

bizalmatlanság - 1 1 

 

Az egyes tulajdonságok gyakorisági előfordulását mutató 7. számú táblázatból látható, 

hogy a pubertáskorú fiatalok a lustaságtól, a türelmetlenségtől és a bunkóságtól 

szabadulnának meg leginkább. A fiúk válaszaiban legnagyobb gyakorisággal a lustaság 

szerepelt. Emellett a fiúknál kitűnik még két tulajdonság, a bunkóság és a nagyképűség, 

amelyektől szívesen megválnának. A bunkóság a lányok válaszaiban is igen magas 

gyakorisággal (8) jelentkezett. A lányok többsége a türelmetlenségét és a külsejére vonatkozó 

jellemzőket adná el, ha lehetséges lenne. A külsőre vonatkozó válaszok a lányoknál jelentek 

meg dominánsan, többen mondták azt, hogy megszabadulnának csúnyaságuktól illetve 

kövérségüktől. A lányok számára fontosabb a külső megjelenés és a szépség, így nagyobb 

jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy külsejük mennyire felel meg a szépség mércéjének. A 

lányok ritkábban hajlamosabbak arra, hogy szépnek tartsák magukat.  A tulajdonságok között 

a lányok többször említették a hirtelen haragot, amelyről mindenképp lemondanának.  
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A címerpajzs utolsó kérdése arra kereste a választ, hogy a serdülőkorú fiatalok mely 

eseményt tartják életük legszebb élményének. A kapott válaszok osztályozási szempontja, 

hogy az adott élmény mely szocializációs színtérhez kapcsolódik.  

 

5. ábra 

 

A teljes minta szempontjából a serdülők legszebb élményüket a kortársakkal való 

kapcsolatokhoz kötik, ilyen és ehhez hasonló válaszokat adtak: „Amikor a barátaimmal Ákos 

koncertjén buliztunk.” ; „Életem legszebb eseménye, amikor megismerkedtem a barátnőmmel 

és azóta szeretjük egymást.” ; Megismertem a mostani legjobb barátnőimet.” Tehát 

megállapíthatjuk, hogy valóban nagy jelentőséggel bír a kortárskapcsolat ebben az életkori 

periódusban. A második ranghelyre a családhoz kapcsolható élmények kerültek, vagyis a 

családi szocializációhoz kapcsolódó élmények is meghatározóak. Harmadik helyen az iskola, 

negyedik ranghelyre pedig a pályaszocializáció került. A  legkevesebb élmény a 

pályaszocializációhoz kapcsolódik, a teljes mintát nézve a serdülők 4,32%-a írt vagy rajzolt 

továbbtanulással kapcsolatos eseményt. A nemeket vizsgálva jelentős különbségeket 

találtunk. A pályaszocializációhoz és az iskolához kapcsolódó élmények inkább a lányok 

válaszaiban fordultak elő. Adataink szerint a lányoknál a kortársakhoz kapcsolódó élmények a 

jelentősebbek, a fiúknál pedig majdnem azonos arányban vannak családi és kortársi 

események.  
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3.7. A kérdésfelvetések megválaszolása 

 

Első kérdésfelvetésünk az volt, hogy milyen összefüggések tárhatóak fel a serdülők 

szubjektív énképe, ideálisnak vélt énképe, valamint a társak visszajelzéséből kapott kép 

között? 

E kérdésre vonatkozó hipotézis: 

H1: Véleményünk szerint a szubjektív énkép és a társak által visszatükrözött kép között 

szorosabb összefüggéseket fogunk találni, mint a szubjektív és ideálisnak vélt kép között. E 

hipotézisünket arra alapoztuk, hogy a serdülők közötti szoros, érzelmekkel átszőtt 

kortárskapcsolat a társ értékelésében is megjelenik. 

A kutatás során kapott eredmények azt mutatják, hogy a serdülők szubjektív énképe 

szorosabb összefüggést mutat az ideálisnak vélt énképpel, mint a társak által róluk adott 

képpel. Tehát az első hipotézisünk nem igazolódott be. A serdülőket jobban foglalkoztatja az 

ideálisnak vélt énjük, mint a társak által róluk adott visszajelzések.  

Második kérdésfeltevésként arra keressük a választ, hogy mi jellemzi a serdülők énre 

irányuló vágyait és törekvéseit? 

E kérdésre vonatkozó hipotézis: 

H2: Úgy gondoljuk, hogy főleg a fiúknál az erő, a dominanciát sugárzó tényezők, jellemzők 

lesznek meghatározóak, a lányoknál mérsékeltebb törekvéseket fogunk találni. 

Ezt az előfeltevésünket beigazoltnak tekintjük, mivel a vizsgálat során azt találtuk, hogy az 

erőt, a dominanciát sugárzó tényezők megjelenése inkább a fiúknál fordult elő. A fiúk nagy 

része valamilyen domináns, erős élőlénnyel, a lányok többsége pedig közepes erővel és 

mérettel rendelkező élőlénnyel azonosította önmagát. Mindezek mellett a kérdőíven szereplő 

„bátor” tulajdonság megítélésében szignifikáns különbséget mutattunk ki a két nem között. A 

fiúk szignifikánsan bátrabbnak tartották magukat, mint a lányok.  

Harmadik kérdésfelvetésünk volt, hogy melyik szocializációs színtér dominál a serdülők 

identitásának kialakulása szempontjából? 
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E kérdésre vonatkozó hipotézis: 

H3: Úgy gondoljuk, hogy a serdülők identitásának kialakulásában a meghatározó hátteret 

kortárskapcsolat jelenti.  

Ez a hipotézisünk bebizonyosodott. Általános megfigyelés, hogy a pubertások életében a 

kortársak szerepe meghatározó, és azok nagyon erősen hatnak rájuk, ezen túlmenően a 

kutatási eredmények alapján azt is megállapíthatjuk, hogy a kortárskapcsolatok nyújtják az 

identitás kiformálásának legfőbb szociális színterét ezen életkorban. 

 

III. ÖSSZEGZÉS 

Kutatásunk során két módszer – kérdőív és címerpajzs – segítségével vizsgáltuk a 

serdülőkorú fiatalok önmagukról alkotott képét. A serdülők szubjektív énképének átlaga 2,77, 

ami a 7-es skálán közepesnek tekinthető. Fontos pedagógiai feladat, hogy tanárként segítsük a 

tanulókat, a serdülőket a saját értékeik felismerésében illetve személyiségjellemzőik 

megismerésében.  Az önismeret fejlesztése napjainak közoktatási intézményeiben nagyon 

lényeges feladat. Amennyiben az iskolában a pedagógusok segítik a tanulókat a 

személyiségtulajdonságuk felismerésében és énképük tudatosításában, akkor azzal 

hozzájárulhatnak szorongásuk csökkentéséhez és ahhoz, hogy az iskolai feladathelyzetekben a 

képességeiknek megfelelő teljesítményt érjék el. A nevelői hatékonyság növelése mellett azért 

is fontos, hogy a diákok tisztában legyenek saját értékeikkel, tulajdonságaikkal, mert a reális 

énkép önmaguk kiteljesítéséhez, sorsuk alakulásában, céljaik megvalósításában fontos 

alapfeltétel. Szükség lenne arra, hogy az önismeret problémaköre nagyobb hangsúlyt kapjon 

az intézményes nevelés folyamataiban. A nevelésnek fontos eszköze az értékelés. A 

pedagógus folyamatosan értékel, s ezzel aktívan hozzájárul a diák önértékeléséhez. A 

pedagógusok akkor mozdítják elő a tanulók személyiségének alakulását, ha értékeléskor nem 

a hibákra, a negatív személyiségvonásokra koncentrálnak, hanem a pozitív, elismerő, 

értékeiket hangsúlyozó információkra, ezzel is elősegítve azt, hogy kiegyensúlyozott, 

önmagukban bízó egyéniségekké váljanak. 

Kutatásunk rávilágított bizonyos tendenciákra a vizsgált fiatalok énképének 

alakulásával kapcsolatban. Egy jövőbeni vizsgálat tárgya lehet a fiatalok énképének további 

több szempontú vizsgálata, különböző kompetenciákat (pszichológus, gyógypedagógus, 

szociális munkás stb.) bevonva team munkában mélyebb kutatást megcélozva. 
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Bevezetés 

 

A dolgozatom témája, a 2011-ben, a középiskolákban elindított önkéntes munka 

megvalósulása és annak hatása a középiskolás diákok pályaválasztási elképzeléseire. A 

pályaválasztás – pályaorientáció kérdéskörét szeretném vizsgálni egy sajátos aspektusból. 

A kutatás tervezése során több szempont is előtérbe került, míg végül aktualitása miatt, az 

önkéntes munka vizsgálata mellett döntöttem.  

Ez a kérdés első sorban az aktualitása miatt keltette fel érdeklődésemet, mivel a 

középiskolások számára előírt „kötelező” önkéntes munka megítélése nem egyértelmű sem 

a tanulók sem a tanárok körében. Sokan vélekednek úgy, hogy egy középiskolás diáknak, 

annyi teendője van, és olyan követelményeket támasztanak az érettségire való felkészülés 

időszakában, hogy nincs idejük még plusz feladatot is vállalni. Azonban tanulmányaim 

során közelebb kerültem a pályaorientációhoz, mint módszerhez, ahol konkrét 

lehetőségként fogalmazódik meg az önkéntes munka, mint adott pályára, foglalkozásra 

való szocializációs esély és hasznos tapasztalatszerzés lehet. Ugyanakkor hangsúlyozzák, 

hogy hasznos lehet, de nagyon fontos az eljárásmód, ahogyan bevisszük ezt az iskolákba, a 

diákok életébe. Több kutatás is igazolja, hogy nem árt, ha a diákok már korai 

életszakaszukban találkoznak a munka fogalmával, de nem mindegy, hogy milyen 

formában. Ha olyan munkát kell végezniük, ami nem érdekli őket és nem érzik hasznos 

időtöltésnek ezt, egyáltalán nem lesznek motiváltak és az eredménye egy rosszul 

megválasztott munkának az lehet, hogy felnőtt korukban nem szeretnek majd dolgozni, 

rossz hatással lehet ez a munkára való szocializációban. Viszont, ha olyan munkát 

végezhetnek, amit szívesen csinálnak, érdekli őket, akkor pozitív hozzáállásuk lesz a 

későbbi életük során is a munkához. Ezen előzmények mentén jutottam arra, hogy 

megvizsgálom, hogyan működik az önkéntes munka az iskolákban, felmérem, hogy a 

tanulók, hogyan vélekednek az önkéntes munka fontosságáról és ennek a 

pályaválasztásukhoz való viszonyát vizsgálom meg.  

Dolgozatomban bemutatom a pályaválasztási elméleteket, az iskolai pályaorientációs 

munka tartalmát és módszertanát és a középiskolai önkéntes munka jellemzőit és 
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elvárásrendszerét. A kutatási részben az önkéntes munka és pályaválasztás összefüggései 

kapcsán a vizsgálat hipotéziseit, a mintát és a módszereket, majd az eredményeket.  

 

I. Szakirodalmi áttekintés 

1. A pályaorientáció fogalma, tartalma, elméleti megközelítései 

A rendszerváltás idején, a pályaválasztás fogalmát felváltotta a pályaorientáció fogalma, de 

nem honosodott meg a pedagógiai közgondolkodásban. (Fazakas 2009) „Pedagógiai 

fejlesztési folyamatként és alapvetően a pedagógus részfeladataként tekint az orientációs 

munkára, amely feladat ellátásban osztozik a pályaorientációs tanárral, diáktanácsadóval – 

e szakterületen speciálisan is képzett, de alapvetően pedagógiai háttérrel is rendelkező 

szakemberekkel.”(Borbély-Pecze 2010, 9) Ebben a felfogásban a pályaorientáció: „… 

olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő 

pálya, szakma kiválasztását, a lehető legszélesebb információnyújtás révén.” (Szilágyi – 

Völgyesy 1996, 59) 

Ebben az olvasatban a pályaorientáció olyan folyamat, amely a gyerekek egyéniségére 

épít, az individuum, mint legfontosabb elem jelenik meg benne. Nem egy előre elgondolt 

séma alapján működik, hanem az adott személyre szabottan. 

Egyik célja a pályaorientációnak, hogy megfelelő működésével elérje azt, hogy minden 

ember a számára legmegfelelőbb iskolába, vagy munkahelyre kerüljön. „Először az iskolai 

orientációnak, majd a hivatali orientációnak kell elérnie, hogy minden dolgozó, minden 

állampolgár arra a helyre kerüljön, amely legjobban megfelel (képességeinek), és amelyen 

legjobb teljesítményt nyújthatja.” (Kollár 1988, Id. Borbély-Pecze 2010, 9) Ebből is 

látszik, hogy az egyén a mérvadó a pályaorientáció folyamatában.  

„A pályaválasztási tanácsadás célra orientált, problémamegoldó tevékenység, amely 

személyes kontaktuson keresztül valósul meg a tanácsadó és a tanácskérő között. Célja, 

hogy egy meghatározott kérdéskör tisztázódjék a tanácsadó segítségével úgy, hogy 

információáramlás történik, a tanácskérő igénye szerint.” (Szilágyi 2005b, 15)  

A pályaválasztási tanácsadás magában foglalja a pályaválasztási felvilágosítást, az 

értékelési és önértékelési eszközöket, a tanácsadási interjúkat, a pályaválasztási, oktatási 
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programokat, bevezető programokat, a munkakeresési programokat és az átmeneti 

szolgáltatásokat. Az oktatási programok abban segítenek az egyénnek, hogy 

öntudatosságuk és pályakezelési készségeik fejlődjenek, valamint fel tudják mérni 

lehetőségeiket. (Fazakas 2009) 

Szilágyi (2005a) azt mondja, hogy „a pályaorientáció folyamatelvre épülő tanácsadási 

eszköz, amely az egyén igényeire válaszolva segíti a megfelelő pálya, szakma 

kiválasztását, és, amely folyamatban az egyén megtud, megtapasztal és megtanul 

önmagáról olyan tulajdonságokat és jellemzőket, amelyek iskolaválasztásban, 

szakmatanulásban, pályatervezésben és életpálya építésben hosszútávon meghatározóak 

lehetnek.” (Szilágyi 2005a, 22) 

Hazánkban a pályaválasztási tanácsadás közel ötven éves intézményesített múlttal 

rendelkezik, ennek ellenére, fogalmi, elnevezésbeli és tartalmi zavarok egyaránt jelen 

vannak a magyar nyelvhasználatban a pálya-tanácsadási szakma területét illetően. 

(Borbély-Pecze 2010) 

A sikeres pályaválasztási döntéshez olyan tájékozódási folyamatra van szükség, melynek 

során a fiatal, életkorának megfelelő önismerettel és öndefinícióval gazdagodik. Ezeken 

felül ismernie kel a társadalmi környezetének gazdasági jellemzőit, képzési lehetőségeit, 

továbbá valódi ismeretekre kell szert tennie a pályák világáról. A magyar kutatók 

véleménye egybehangzó azon tekintetben, hogy a pályaorientáció tartalmi összetevői az 

önismeret, a pályaismeret és a képzési lehetőségek ismerete. (Fazakas 2009) 

A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a pályaorientáció egyik alappillére az önismeret. 

„Az egyén képessége arra, hogy saját erőforrásait megismerhesse azok optimális 

felhasználásáról, fejlesztéséről maga dönthessen.” (Borbély-Pecze 2010, 37) „A 

pályaorientáció folyamatában az öndefiníció kialakításához meghatározott személyiség-

tulajdonságok megismerése és elemzése révén juthatunk el.” (Szilágyi 2002b, 8) „A 

pályaorientáció során fejlesztendő önismereti elemek a következők: érdeklődés, készség, 

érték, munkamód.” (Fazakas 2009, 19) 

Az érdeklődére nagy hangsúlyt fektetnek a pályaorientáció folyamatába. „Az érdeklődésen 

a személyiség érzelmekkel telített tartalmi irányulását értjük, amely szubjektív értékkel 

látja el a tárgyat, amire irányul.” (Csirszka 1966 Id. Fazakas 2009) Az érdeklődés 

megismerését nagyban segíti az a megfigyelés, hogy mennyire érezzük magunkat 
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fáradtnak az adott tevékenység végzése közben. Az érdeklődéssel végzett tevékenység 

közben kevésbé fáradunk el, mint abban, amelyet érdeklődés nélkül végzünk. (Fazakas 

2009) 

„A megelégedettség élményének fejlettebb formája az, amikor a cselekvő személynek 

fontos, hogy a cselekvés milyen egyéni képességeketmozgat meg. Itt már megjelenik 

annak a lehetősége, hogy a megelégedettséget a cselekvő maga is befolyásolni tudja.” 

(Szilágyi 2005b, 35) Tehát, a képességeink és azok fejlesztése szükséges ahhoz, hogy 

elégedettséget érezhessünk egy-egy elvégzett feladat után. 

A pályaorientáció tartalmának másik jelentős és meghatározó eleme, az önismeret mellet, a 

pályaismeret. „A személyiségben rejlő lehetőségek feltárásán túl a pályaismeret, a pálya-

munka világában valójártasság adja. A pályalélektan témakörén belül a pályaismeretre 

vonatkozó információk elkülönített területet jelentenek.” (Fazakas 2009, 22) A 

foglalkozások számának növekedése és a pályák színes világa azt eredményezi, hogy sok 

pályaválasztó tanuló nehezen igazodik el a pályák világában. A pályaismeret a szervezett 

pályatanácsadáshoz szükséges háttértudást jelenti. (Fazakas 2009) „Az optimális 

pályaválasztási döntés támogatásához ismerni kell az embert és a személyiségjellemzőit, 

valamint a foglalkozásokat és azok követelményeit, amelyeket az emberrel szemben 

támasztanak.” (Fazakas 2009, 23) 

A pályaorientáció elméleti megközelítése 

A pályaorientációnak sokféle megfogalmazása és értelmezése található a 

szakirodalmakban. A pályaorientáció fogalmának teljes megértéséhez meg kell 

határoznunk, hogy egyes elméletalkotók pontosan mit is gondolnak a pályaválasztásról és 

ennek összetevőiről. (Fazakas 2009) 

„Fontos ezt az áttekintést megtennünk, mert a fogalmak a pályaválasztási tevékenységhez 

kapcsolódtak. A gyakorlatorientált tanácsadói tevékenység kevéssé igényelte az elméleti 

alapozást, így először részterületekre vonatkozóan alakultak ki nézetazonosságok, majd a 

XX. század második felében törekedtek nagyobb ívű elméletalkotásra a kutatók. A 

pályaválasztási elméletek ma már rendkívül szerteágazóak, és sajátosan értelmezik vagy 

magyarázzák az egyén és környezete közti interakciót.” (Fazakas 2009, 7) 

„Az egy szakma, egy műhely, egy élet rendszere a gazdasági fejlődéssel összhangban 

felszámolta önmagát. Az iskolaválasztás már középiskolás, sőt felső fokokon is, csak a 
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kezdeti orientációs szerepét töltheti be, de azt legalább be kellene, hogy töltse. Felkészítve 

a fejlett világban született minden eddigi történelmi kornál tovább élő fiatalokat egy 

minden eddiginél hosszabb és változatosabb szakmai életútra, elősegítve az általános 

kompetenciák megszerzését és begyakoroltatását. Amíg a XIX-XX. század fordulóján egy 

átlag európai harminchét évet élt meg, ma ez hetvenhárom év, azaz még ha az 1900-as 

évek kezdetén tizenkét évesen munkába is ált valaki, alig negyed évszázadig kellett 

naprakész ismeretekkel rendelkeznie egy, a mai szemünkkel nézve lassan változó, kevés 

ipari találmányt felvonultató és relatíve kevés szakmát, foglalkozást, szakképzést ismerő 

világban. Addig a ma fiataljai több ezer munkakör és több száz foglalkozás, valamint az 

ezekhez kötődő több mint ezer szakképzés között válogathatnak, miközben negyven, ötven 

aktív év áll előttük, még akkor is, ha századfordulós társaikhoz képest jóval később, 

átlagosan huszonhárom évesen lépnek ki a munkaerőpiacra. Eközben a választott szakma, 

foglalkozás, pálya talán el is tűnik, mire életútjuk közepére érnek, ezzel párhuzamosan 

pedig új munkakörök majd szakképzések és végül foglalkozások alakulnak ki a 

semmiből.” (Borbély-Pecze 2010, 10) 

„A korszak meghatározó elméleti szakembere volt Csirszka János, aki a pályaválasztási 

tanácsadást úgy definiálta, mint célirányos és segítő szándékú beavatkozást, ez a fajta 

felfogás volt az, amelyből napjaink tanácsadási elmélete és gyakorlata is táplálkozik. A 

rendelet a következőképpen osztotta fel a pályaválasztási tanácsadási tevékenységeket: 

 

1. Pedagógiai pályairányítás, amely a szülők és az iskola, vagyis a primer és a szekunder 

szocializációs színterek együttműködésére épített. 

2. Pályaválasztási felvilágosítás a hiányos pályaismeret pótlása volt a funkciója.  

3. Pályaválasztási szaktanácsadás, ezt végezte pszichológus. A szolgáltatás az ifjak 5%-ra 

terjedt ki. 

4. Pályaalkalmasság vizsgálat, ez pszichológusi és orvosi együttműködésre épített. Konkrét 

kérdésre adott választ: a megfelelő pályára alkalmas-e a fiatal?  

4.1 Az előző pontból következett az átirányítás eleme, amely az alkalmasság-vizsgálaton 

nem megfelelő minősítést kapottak számára próbált alternatívákat találni.” (Borbély-Pecze 

2010, 40) 

„A nemzetközi elméletek fejlődésének alakulását több szerző is leírta és bemutatta 

(Csirszka 1966, Rókusfalvy 1969, Völgyesy 1976, Ritoókné 1986, Váriné 1987, Zakar 

1988, Szilágyi 1993). Az elméletek csoportosításakor elfogadtuk Szilágyi (1993) 
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felosztását, aki öt csoportba sorolta (a csoportosítás részben megegyezik Zakar (1988) 

felosztásával) az elméleteket, és bemutatta a magyar szerzők, elméletalkotók munkájának 

kapcsolódási pontjait is.” (Fazakas 2009, 7) 

„Az áttekintésre kerülő elméletek a személyiség és a kultúra, az egyén és a környezete 

közötti kapcsolatoknak különféle magyarázatát adják. Ezekben az elméletekben más-más 

komponensekre tevődik a hangsúly, és így az elméletek e hangsúly eltolódása révén válnak 

igazán különbözőkké. A pályák világában történő tájékozódás támogatását, az egyéni 

pályaorientáció vezetését, szervezését magyarázó elméleti megközelítéseket Szilágyi 

(1993), a pályaválasztást meghatározó pszichológiai jellemzők hasonlósága alapján az 

alábbi öt fő csoportba sorolta: a pályaalkalmasságra alapozó megközelítés, a személyiség 

pszichodinamikai felfogására épülő elméletek, a döntést, mint centrális mozzanatot kezelő 

elméletek, fejlődéselvet hangsúlyozó elméletek, valamint a szociokulturális 

meghatározottságra épülő elméletek.” (Szilágyi 2000, 35-37) 

A pályaalkalmasságra alapozó megközelítések, mint a nevük is mutatja, az alkalmasság 

szempontjaira helyezik a hangsúlyt, a szakmai követelmények, valamint a pályaválasztó 

személyiségjegyeinek összekapcsolásában látja a pályaorientáció megoldását. A 

pszichodinamikai elméletek a gyermekkori élményekre, hajlamokra éleződnek ki, amelyek 

kialakítják és szabályozzák a személyiség egész kognitív struktúráját. A döntéselméleti 

koncepciók pedig megpróbálják a pályaválasztás folyamatát, választási és döntési 

folyamatokkal magyarázni, megvilágítani. A fejlődés lélektani elméletek abból indulnak ki 

és arra építenek, hogy a szakmaválasztás szempontjából fontos személyiségjegyek az élet 

melyik szakaszában jelennek meg és ebben az életszakaszban a környezet, milyen 

elvárásokat támaszt a fiatalokkal szemben. A szociokulturális elméletek kiindulópontja 

pedig az előre adott életpályanormák és az, ahogyan ezek időben meghatározzák a 

különböző pozíciók egymáshoz kapcsolódását. (Szilágyi 2000) 

„Több kutató (Herr-Cramer 1992, Szilágyi 2005a, Ritoók 2008) egyetért abban, hogy 

Donald E. Super nevéhez fűződik a pályaválasztás legátfogóbb és legdifferenciáltabb 

fejlődéspszichológiai elméletének kidolgozása. A pályaválasztás fejlődés lélektani 

szemléleten alapuló felfogását sokan magukénak vallják, és kutatások sorozata foglalkozik 

napjainkban is e kérdéskörrel. Az ide tartozó elméleti megközelítéseket komplexitásra 

törekvő pályaválasztási elméletek csoportjába soroljuk.” (Fazakas 2009, 9) 



8 
 

Super (1968 Id. Szilágyi 2000) munkásságára az jellemző, hogy az alkalmasság-

pszichológiát próbálja vegyíteni a fejlődés pszichológiai elvekkel, így a pályaválasztási 

elmélet helyet a pályafutást meghatározó elmélet kidolgozásán munkálkodott. Super (1968 

Id. Szilágyi 2000) azt hangsúlyozza, hogy a pályaválasztás nem egy egyszeri esemény, 

hanem egy életen át tartó folyamat. Azt mondja továbbá, hogy a választás fogalmát a 

pályán való fejlődés fogalmával kell helyettesíteni. A pályán való fejlődést, a növekedés és 

a tanulás folyamataként határozza meg, ami magában foglalja a pályán való viselkedést, és 

a viselkedés teljes repertoárjának alkalmazását, valamint, az egyén képességeinek és 

hajlamainak folyamatos fejlődését és alakulását. Ilyen értelemben a pályafejlődés felöleli a 

fejlődésnek minden olyan aspektusát, amit a munkával kapcsolatosan lehet megnevezni. 

Ezáltal a pályakeresés és az egész pályán való fejlődés, a teljes személyiségfejlődés egyes 

részévé válik.  

A szakmai fejlődéssel szoros kapcsolatban áll a pályaérettség fogalma. Ez alatt Super 

(1968 Id. Szilágyi 2000) nem egy előre meghatározott érettséget ért a szakmai élet 

kezdetén, hanem a pályán tanúsított magatartás fejlettségi szintjét. Ilyen értelemben 

pályaérett, azaz ember, akinek a pályán tanúsított magatartása megfelel az adott életkorra 

jellemző szakmai fejlődési folyamatnak.  

Super (1968 Id. Szilágyi 2000) bevezeti továbbá a szakmai fejlődési feladatok fogalmát. 

Ezen azok a cselekvések értendők, amit a társadalmi elvárások definiálnak, s az egyénnek 

abban az életszakaszban meg kell azokkal birkóznia.  

A harmadik fogalom a Superi (1968 Id. Szilágyi 2000) elméletben, az önmegfogalmazás, 

azaz öndefiníció, amelyen azt a képet érti, ami az egyénnek saját magáról megvan. Azt 

kihangsúlyozza ezzel kapcsolatban, hogy az egyénnek csak annyiban lehet saját magáról 

kialakított képe, amennyiben azt bizonyos szerepekben, szituációkban, funkciókban és 

emberek közötti kapcsolatokban megéli. 

Az önmegfogalmazás, a szakmai fejlődésnek egy olyan szakasza, amely először családi 

környezetben kezdődik, aztán elővételezve szakmai szituációkra helyeződik, majd szakmai 

szituációkban próbál megvalósulni.  

Kiemelném az öt stádiumból a felfedezés (keresés) stádiumát. Ezt Super (1968 Id. Szilágyi 

2000) 15-24 év közötti időre jelöli. Ebben a szakaszban a fiatal kipróbálja magát az 

iskolában, a szabadidejében és a részidős elfoglaltságokban. Ez annak az időszaka is, 



9 
 

amikor megismerkedik különböző szakmai lehetőségekkel is. Fontossá válik az 

önvizsgálat, az önismeret, meghatározzák a szakmát az iskolai tapasztalatok, és a szünidős 

tevékenységek, valamint az alkalmi munkavállalásokból, pl.: nyári munkából szerzett 

élmények.  

Ezt a fázist Super (1968 Id. Szilágyi 2000) három alfázisra bontja: 

1. puhatolózás fázisa: 15-17 év, kísérleti jellegű, a választások nem tartósak, és 

kipróbálásra kerülnek vagy a fiatal fantáziájában, vagy a valóságban is. Ebben a 

szakaszban a valóságot a szakkörök, alkalmi munkák, edzések, tanfolyamok 

jelentik. Itt konkrétan kifejezésre kerülnek az egyéni képességek, érdeklődések, 

egyéni értékek, valamint ideiglenes szakmai döntések történnek. 

2. átállási, vagy átmeneti fázis: 18-21 év, az előző szakaszban megfogalmazott 

gondolatok, kísérleti elképzelések között megfogalmazódnak a dominánsak. 

Kísérletet tesz a fiatal, hogy elképzeléseit szakmai területen realizálja.  

3. kipróbálás fázisa: 22-24 év, a megfelelőnek ítélt szakmai területek lokalizálódnak. 

Itt az próbálja ki a fiatal, hogy az általa választott szakmához mennyire teherbíró, 

és elemzi, hogy megfelel e az életpályájának a választott szakmai terület. 

Ellenőrzik, hogy az öndefiníciójuk és a szakmai szerep közötti egybevágóság 

milyen minőségű.  

Tehát Super (1968 Id. Szilágyi 2000) elmélete szerint a pályaválasztás egy élethosszig 

tartó folyamat, amely a személyiséget és a pályával kapcsolatos követelmények egymásra 

hatásának dinamikus egységben kezeli. 

„A szakmai pályaérettség fogalmát öt elemből építette fel – tervezési készség, aktivitás, 

informáltság, döntési kompetencia, realitásorientáció. A szakmai fejlődési feladatokon 

azokat a cselekvéseket érti, amelyeket társadalmi elvárások definiálnak, és amelyekkel az 

egyének, meghatározott életszakaszokban megküzdenek. Super (1995) az egyes 

életszakaszokra egymástól világosan megkülönböztetett szakmai feladatokat dolgozott ki. 

Véleménye szerint az egyes életszakaszokban a fejlődés eredményesen irányítható, 

egyfelől az életkorra jellemző szakmai fejlődési folyamatok támogatásával, másrészt a 

valóság-megismerésben, és az öndefiníció kialakulásában nyújtott támogatással. Így a 

pályaválasztási tanácsadás/pályaorientáció számára is ezeket a feladatokat fogalmazza 

meg.” (Fazakas 2009, 10) 
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„A hazai pályalélektani kutatásokban már korán megjelenik a munkatevékenységnek az 

életút egészében történő elhelyezésének az igénye. Csirszka János 1963-ban fogalmazza 

meg, hogy „az ember-pálya megfelelési viszony nem egyirányú csupán, hanem kölcsönös, 

azaz mind a pálya, mind az ember, mint követelmény, és lehetőség áll egymással 

szemben.” (Szilágyi 2000, 86) 

„Jelentős kutatási eredmények fűződnek Rókusfalvy Pál nevéhez (1963, 1969, 1982), aki a 

pályafejlődést „alkalmazkodási folyamatnak, illetve tevékenységnek” tekinti. A 

pályaalkalmazkodás folyamatát általánosan képző, szakmai képző és felnőtt szakmai 

tevékenységre osztja.” (Szilágyi 2000, 86) 

„A 60-as években megkezdődött Magyarországon a vita a pályaválasztási érettség 

kialakíthatóságáról és igen jelentős előrelépés volt annak elfogadtatása, hogy ez tizennégy 

éves korra igen jó pedagógiai ráhatások mentén sem alakul ki feltétlenül.” (Fazakas 2009, 

11) 

„Völgyesy (1976) a következőket írja: „…a pályaválasztási döntést meghatározó belső 

feltételek szervesen kapcsolódnak a személyiség általános jellemzőihez, de ezen felül 

rendelkeznek bizonyos autonómiával, amelyek adott fejlettségi szinten határértékkel is 

meghatározhatóak.” (Szilágyi 2000, 90) 

A pályaválasztási döntés meghozatala előtt meg kell találni azokat a személyiségjegyeket, 

amelyek befolyásolása, fejlesztése révén, érzelmileg megalapozott, a személyiség 

megfelelő önismeretére épülő szerepelképzelés alakulhat ki. (Völgyesy – Szilágyi 1979) 

„Szilágyi (1982) kutatása, – amelyben az orvossá válás folyamatának pszichológiai 

törvényszerűségeit vizsgálta –, újabb lépést jelentett a hazai pályafejlődés-elméletek 

sorában. Szerinte az „életpályát […] a személyiségfejlődés szempontjából a pályaválasztási 

érettség, pályaérettség és önmegvalósítási érettség folyamatában írhatjuk le, amelyhez a 

képzésre való alkalmasság, a pályaalkalmasság, illetve a beválás szakaszai kapcsolódnak”. 

(Fazakas 2009, 12) 

„Lényeges kutatási eredményeket ért el Ritoók Pálné a pályaidentifikáció fogalomkörének 

differenciálásával. A pályaidentifikációt olyan viszony fogalomnak tekinti, amely a pálya 

követelményrendszere és a munkát végző ember domináló személyiségjegyei közötti 

megfelelés minőségének mutatója az életpálya és a személyiség fejlődési folyamatának 
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dinamikus tükrözője, amelyben megmutatkozik az egyén pályaválasztásával kapcsolatos 

elégedettsége, eredményessége, társadalmi aktivitása, amely jelzi az egyén munkájában 

való megvalósítását is.” (Szilágyi 2000, 93-94) 

A pályaválasztás, mint fogalom tartalma: „az egyén a fennálló lehetőségek alapján 

önállóan, céljának megfelelően kiválaszt egy olyan foglalkozást, tevékenységet, amely 

lehetővé teszi, hogy a társadalom és/vagy a maga számára értéket tartalmazó munkát 

végezhessen. A hangsúly az egyén és környezete közti interakciós folyamaton van, amely 

folyamat, döntéssel zárul és ez adja a későbbi pályája kiindulópontját”. (Szilágyi 2000, 16-

17) 

2. A pályaorientáció módszertana 

„Ha a módszereket úgy vizsgáljuk, mint pályaorientációhoz kapcsolódó ismeretek, 

amelyek speciális felkészültséget igényelnek a tanároktól, és ezekhez önálló órakeretet is 

rendelünk, akkor a pályaorientációt végző tanári tevékenységet három fő típusba 

sorolhatjuk: tanár és tanuló közös tevékenységei, tanári önálló feladatok és tanári 

közösségben végzendő feladatok  

A tanácsadó tanár speciális tevékenységeit, amelyeket a tanulókkal együtt végez, a 

következőkben határozzák meg: 

− felvilágosítás, 

− előadás, 

− filmvetítés, 

− látogatások szervezése (üzemi, munkahelyi, intézményi stb.), 

− csoportos foglalkozás vezetése (órakeretben vagy szakköri formában), 

− csoportos beszélgetés, 

− csoportos tanácsadás, 

− egyéni tanácsadás. 

Völgyesy, a pályaorientációnak, mint tevékenységnek, több formáját is leírja: rövid egyéni 

és csoportos tájékoztató, informáló tanácsadás (beszélgetés egy tanácsadóval), csoportos 

tanácsadás (beszélgetés több résztvevővel és egy tanácsadóval), munkatevékenységek 

kipróbálása csoportban (a beszélgetés mellett, saját élményű tapasztalatszerzés a 

különböző tevékenységekről).” (Fazakas 2009, 52) 
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A pályaorientáció módszerei közül kiemelkedik a csoportos foglalkozás és a számítógéppel 

támogatott információ átadás. Ezek, az iskolai oktató-nevelő munkához jól illeszthető 

szakmai tevékenységek. Az egyéni foglalkozást, az egyéni pályaválasztási tanácsadást 

általában nem sorolják a pedagógiai tevékenység módszereihez, mivel ez speciális 

felkészültséget igényel. (Szilágyi 1996). 

„A csoportos foglalkozás egy hosszabb időtartamból tematikusan felépített 

foglalkozássorozatból áll. A strukturált csoportfoglalkozás tematikája elsősorban a 

pályaorientáció szempontjából fontos önismereti jellemzőkre, az öndefiníció fejlesztésére 

helyezi a hangsúlyt, de minden esetben próbálja ezeket összekapcsolni pályaismerettel is. 

A csoportos foglalkozás időtartama egy alkalommal általában 

két tanítási óra, legalább kilencven perc és kiscsoportban történnek, amelynek létszáma 

tizenkettő, tizenöt fő. A csoportos foglalkozások mindig információt adnak, és az 

információ elsajátításában lehetőség nyílik arra, hogy a csoporttagok egymástól tanuljanak, 

egymástól szerezzenek információt, valamint az új információkat valamilyen módon a 

gyakorlatban kipróbálják és önmagukra is vonatkoztathassák. A résztvevők involválódnak, 

személyes tapasztalatuk vagy élményük keletkezik a foglalkozás során. A strukturált 

csoportfoglalkozásnak meghatározott forgatókönyve van, kötött felépítésű, öt elemet 

tartalmaz: 

 Hangulatteremtés – mint módszer azt jelenti, hogy elválasztjuk a hagyományos 

ismeretátadástól ezt a foglalkozási formát. 

 Célkitűzés – mint módszer azt jelenti, hogy tudatosuljon a résztvevőkben, ma mit 

kell tenniük önmagukért. 

 Ismeretfeldolgozás – mint módszer azt jelenti, hogy meghatározott tartalmú 

strukturált gyakorlatok segítségével dolgozza fel a csoport a témát. 

 Személyes hozam – mint módszer azt jelenti, hogy egyéni megnyilatkozásokat 

hívunk, kérdésekre válaszokat gyűjtünk, amiben a résztvevők megfogalmazzák, mit 

kaptak, mit nyertek a foglalkozás révén. 

 A következő foglalkozás előkészítése – mint módszer azt jelenti, hogy az 

ismeretfeldolgozás szakaszában sokszor építünk a résztvevők önálló munkájára, 

amit két foglalkozás között kell elvégezniük, pl. interjúkészítés, folyóirat, cikkek 

olvasása vagy önéletrajz írása, stb.” (Fazakas 2009, 53) 
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„Külön módszertani részt képviselnek a számítógéppel támogatott rendszerek a 

pályaorientációs folyamatban (Szilágyi-Völgyesy 1996). Ezek az önértékelő eljárások és 

információt szolgáltató programok a pályaorientációban fontos önismereti elemek mentén, 

úgynevezett „térképet rajzolnak a személyiségről” (Szilágyi 2000, 169) és ezeket 

összeillesztik pályaajánlatokkal. Az önértékelő eljárások, többnyire kérdőív formájú, 

„világos célkitűzéssel, értékelés kulccsal és értelmezési kerettel rendelkező önismeretet 

támogató eszközök”. (Fazakas 2009, 54) 

„Az iskolai pályaorientációs munkából hiányzik a pályaismeret bővítésének sajátos 

módszertana, pedig „nyilvánvaló, hogy a pályaismeretnek permanensnek kell lennie, amely 

egyaránt támaszkodik az iskolai képzés különböző tartalmaira, illetve azokra az egyéb 

tevékenységekre és hatásokra, amelyek a fiatalt, a társadalom különböző szegmenseiben 

érik (család, szabadidő, stb.).” (Szilágyi 2005b Id: Fazakas 2009, 54)  

3. A munka fontossága 

A pályaválasztást meghatározó elemek között szerepel, az önismereten túl a pályák 

ismerete, így a munkára való szocializáció általános értelemben is nagy hangsúlyt kap. A 

pályaválasztás fontosságát nem tagadhatjuk, tudjuk, hogy komoly, az életünk minőségét 

meghatározó momentumok múlhatnak azon, hogy megtaláljuk e személyiségünknek 

megfelelő pályát. Azonban el kell ismernünk ezzel párhuzamosan azt is, hogy az ideális 

pálya, szakma megtalálása, csak abban az esetben lehetséges, ha megfelelő 

pályaorientációs munkát párosítunk mellé. Ehhez azonban tagadhatatlanul hozzátartozik a 

tapasztalatszerzés, hiszen mind tudjuk, hogy elméletben sok dolog szép és jó, de a 

gyakorlat nem minden esetben tükrözi ugyanazt. Szem előtt kell tartanunk a 

munkatapasztalat fontosságát minden pályaválasztás előtt álló fiatal esetében, hiszen abban 

az esetben tud felelősségteljes döntést hozni a pályaválasztásával kapcsolatban, ha az 

elmélet és a gyakorlat egyaránt beigazolja számára, hogy a választott pályáról való 

elképzelése, valamint a realitás összetalálkozik. 

Fazakas (2009) kutatásában vizsgálta a tanulók pályaismereti szintjét, és arra a 

következtetésre jutottak, hogy a tanulók pályára vonatkozó ismerete szűk, csak a statikus 

pályákat ismerik megbízhatóan.  

Bár kevés szakirodalmi kutatás található ebben a tárgykörben, Csíkszetmihályi (2011) 

írásából megtudhatjuk - egy amerikai diákokon végzett vizsgálat eredményein keresztül - 

hogyan készülnek a fiatalok, néhány éven belül elkezdődő későbbi életükre, jövőjükre.  
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„A középiskolások túlnyomó többsége – egyes felmérések szerint 80%-a – vallja úgy, 

hogy hivatást szeretne magának választani.” (Csíkszentmihályi 2011, 23) Ehhez 

elengedhetetlen, hogy egyénre szabottan részesülhessenek a diákok pályaorientációs 

oktatásban, amely elősegítené, hogy megfelelő önismeret és pályaismeretre tegyenek szert, 

s így önmagukhoz leginkább megfelelő szakmát válasszanak, így megvan az esélye annak, 

hogy a választott szakterület, szakma, hivatássá válhat. (Csíkszentmihályi 2011) 

„Ha a munka jellegű tevékenységekhez pozitív asszociációk tapadnak, akkor a diákok 

valószínűleg pozitív elvárásokat alakítanak ki leendő munkájukkal szemben, és lelkesen 

fogják keresni a munkalehetőségeket. Ugyanígy persze, ha az ivódik beléjük, hogy a 

munka fárasztó és értelmetlen, nehezen lehet, majd bármilyen, a későbbi munkájukkal 

szembeni kreatív és motivált hozzáállást előcsalogatni belőlük.” (Csíkszentmihályi 2011, 

24) – Véleményem szerint – és ezt a gondolatot, Csíkszentmihályi (2011), fent említett 

írásával szeretném alátámasztani – ha a kötelezően bevezetett önkéntes munka nem felel 

meg a középiskolások érdeklődési körének és készségeinek, akkor hiába tudják majd 

megfelelően ellátni feladataikat, nem érzik majd eredményesnek magukat a végzett 

munkában és ez kialakíthat bennük egy bizonyos fokú alulmotiváltságot, a jövőbeli 

munkavállalásukkal kapcsolatban.  

 

Számomra nagy kérdés, hogy mi motiválhatja a gyerekeket abban, hogy önkéntes munkát 

végezzenek, főleg mivel jelen esetben kötelező tevékenységről beszélünk. „Napjainkban az 

anyagi szempontok ismét kezdenek előtérbe kerülni. A fiatalok azért becsülik meg a 

munkát, mert a munka által nyújtott estközök segítségével költséges fogyasztási és 

szabadidős igényeket lehet kielégíteni.” (Csíkszentmihályi 2011, 28-29) 

Egyik legfontosabb dolog lenne a gyerekek felnőtt világba való szocializációjukhoz, a 

munka pozitív felfogása, mondhatni egy pozitív munkaetika kialakítására lenne szükség. 

(Csíkszentmihályi 2011, 31) 

„A közhiedelem szerint, ha egy munka kötelező, akkor elidegenítő is.” (Csíkszentmihályi 

2011, 32) Ezt a rövid gondolatot azért tartottam fontosnak megemlíteni, mivel kutatásom 

elsődleges ihletője a közeljövőben bevezetni kívánt közösségi szolgálat, „kötelező” 

önkéntes munka, amely több ízben is ellenszenvet vált ki az érintettekből. 

„Annyi biztos, hogy a közhiedelemmel ellentétben a legtöbb munkát belső motiváció 

kíséri.”(Csíkszentmihályi 2011, 33) – Meglátásom szerint, éppen ezért, ha az önkéntes 

munkát összekapcsolnánk, és szerves részeként építenénk be a pályaorientációba, akkor 
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nem vennénk el a belső motiváció esélyét, hiszen ha azt próbálhatom ki, ami érdekel, 

akkor az is lehet, hogy még örülök is neki, hogy kötelezővé tették.  

Csíkszentmihályi (2011) szerint a fiatal korosztály teljes mértékben elszigetelődik a 

felnőttektől, csak a saját korosztályuk társaságát keresik, ezért nem találkoznak értelmes 

dolgokkal. Ez az önkéntes munka azonban arra is lehetőség, hogy együtt végezhessék a 

munkát, ami érdekli őket. 

A fiataloknak meg kellene ismerniük, hogy milyen munkalehetőségekre számíthatnak 

(pályaorientáció) és gyakorolniuk kellene azokat a képességeket, amelyek segítségével 

majd ki is tudják használni lehetőségeiket. Az én véleményem szerint így fonódik össze ez 

a két dolog, hiszen az önkéntes munka a legjobb színtér lehetne arra, hogy a képességeiket 

kipróbálhassák, gyakorolhassák, vagy adott esetben azt mondhassák, hogy ez nem nekem 

való, ezt nem tudnám, vagy nem akarom csinálni. 

Gyakorlati szempontból az amerikai fiatalok előnyben vannak, mivel sokkal hamarabb 

kezdenek el részmunkaidős munkákat vállalni, jóval hosszabb ideig is végeznek munkát, 

mit más társadalmakban élő kortársaik. Átlagosan öt, hat órát dolgoznak hetente, illetve 

otthon a ház körül is sokkal több munkát végeznek, mint kortársaik más országokban. 

(Csíkszentmihályi 2011) Sokak szerint ez a munkával való korai találkozás alkalmas arra, 

hogy a fiatalokban kialakuljon az a fajta felelősségérzet, szociális készség és fegyelem, 

melynek későbbi munkahelyeiken hasznát tudják majd venni. (Mortimer 1995 Id. 

Csíkszentmihályi 2011) Olyan véleményeket is hallani, hogy egyes alacsony szintű, 

tipikusan a fiatalokra szabott rutinmunkák, például a gyermekfelügyelet, az újságkihordás, 

vagy a gyorséttermi kisegítés, csak arra jók, hogy egyszer és mindenkorra kiábránduljanak 

a munkából (Greenberger - Steinberg 1986 Id. Csíkszentmihályi 2011). – Ez azt jelenti, 

hogy szükséges lenne, hogy korai életkorban már találkozzanak a munka világával, de nem 

mindegy, hogy milyen jellegű az a munka, amit végeznek. Életüknek ez az eseménye, 

mindent eldönthet, amit a későbbiekben a munkáról, a munka világáról gondolni fognak, 

és mint tudjuk gondolataik a tetteik meghatározó rugói lesznek. „Egyáltalán nem 

haszontalan dolog egy gyorsétteremben megtanulni azt, hogy miként kell a vásárlókkal és 

a munkatársakkal bánni, de ha az ifjú emberben nincs a munkája iránt lelkesedés és 

tettrekészség, akkor a későbbi fejlődéséhez ez kevés.” (Csíkszentmihályi 2011, 42) 

„…a középiskolás diákok már magukévá tették azokat az értékeket, amelyeket a választott 

foglalkozások feltételezetten képviselnek. Talán nincsenek pontosan tisztában azzal, hogy 

mivel jár az adott foglalkozás, mennyi tanulás szükséges hozzá, vagy milyen jövedelemre 
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számíthatnak, de egészen biztosan tudják, hogy milyen értékek fontosak és kevésbé 

fontosak azon a területen.” (Csíkszentmihályi 2011, 83) 

Ez az eredményük összecseng a fent idézett pályaismereti kutatással, vagyis az amerikai 

tanulóknak sincs pontos ismeretük a foglakozásokról, és a pályaismeretük nem mutatott 

összefüggést a szociális helyzetükkel és tanulmányi eredményükkel. A mai fiatalok azért 

nem képesek határozott foglalkozási identitás kialakítására, mert kevés valós ismerettel 

rendelkeznek azokról a munkákról, amelyeket valószínűleg végezni fognak. Bár konkrét 

elképzeléseik és világosan megfogalmazott céljaik vannak, de a többség nagyon keveset 

foglalkozik mind tudás, mind gyakorlat és tapasztalatszerzés szempontjából a vágyott 

felnőtt karrierjével. (Csíkszentmihályi 2011, 86) 

Az európai iskolai és iskolán kívüli pályaorientációs tevékenységek között is találunk 

olyan modelleket, amelyek hangsúlyozzák a pályaismeret, munkatapasztalat szerepét, akár 

az önismeret elé is helyezve azt. Néhány olyan modellt mutatok be, amelyben ez tetten 

érhető. 

 

Osztrák modell 

Már alsó tagozattól kezdve végeznek törekvéseket (pl.: nevelési tanácsadó) annak 

érdekében, hogy a pályaorientáció időben elkezdődjön. A tényleges pályaorientáció a 7. és 

8. osztályosoknak kötelező. Formailag lehet külön tanegység, illetve beépülhet más 

tantárgyakba is. Amennyiben önálló tanegységként működik, akkor ezen keretek belül 

megkezdődik a munka világára való hangolódás, elkezdődik a kapcsolatfelvétel különböző 

cégekkel, találkozásokat szerveznek gyakorlati szakemberekkel. (Austria VET System 

CEDEFOP 2011) 

Német modell 

Németországban a gyerekek munkaszocializációja kötelező jelleget ölt. Ez két féle módon 

történhet, az előző modellhez hasonlóan önálló tanegységként, vagy más tantárgyakba 

építve. Miután a munka világába való bevezetés hangsúlyos szerepet kap, így 

Németországban is lehetőséget biztosítanak, hogy a tanulók személyes tapasztalatokat 

szerezhessenek különböző intézményekben. (Germany VET System CEDEFOP 2011) 

„Az északi országok – Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország – iskoláiban sem 

egységes a pályaorientáció, de jelen van az általános iskolák tanterveiben, és egyre 
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nagyobb hangsúlyt fektetnek a tanulók egyéni igényeinek a kielégítésére is.” (Fazakas 

2009, 44) 

Dán modell 

Dániában törvényi szabályozás alatt áll a pályaválasztás rendszere.A tankötelezettség 16 

éves korig szól, a 9. osztályig. A 10. osztály, amely úgynevezett „hídépítő tanfolyam”, 

választható. Azok számára működik, akik a kötelező tanulmányaik befejezésekor sem 

tudnak pályaválasztási döntést hozni. A pályaorientációnak külön tanóra van biztosítva, 

amelyet tanácsadók végeznek. (DenmarkVET System CEDEFOP 2011) 

Finn modell 

Finnországban szintén törvény határozza meg a pályaválasztás idejét és időtartamát. Már 

általános iskolában elkezdődik a pályaorientáció. Fontosnak tartják a munkatapasztalat 

szerzést, így a gyerekeknek lehetőségük van évente két hétre egy-egy munkahelyre 

ellátogatni. (FinlandVET System CEDEFOP 2011) 

 

Svéd modell 

Hasonlóan az előzőekben említett északi országokhoz, Svédország is nagy hangsúlyt fektet 

a munkatapasztalatra, így a 15 év körülieknek, egy-két hetes gyakorlatokat szervez.Ezzel 

arra törekszik az iskola, hogy a gyerekek személyes tapasztalatokat gyűjtsenek és minél 

több szakmát megismerjenek. (Sweden VET System CEDEFOP 2011) 

 

4. Az önkéntes munka és pszichológiai hatásai 

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése nagyon nehezen tudta megfoghatóvá, egyértelművé 

tenni az önkéntes munka fogalmát. Több tényező is befolyásolhatja, mint például a 

történelmi viszonyok, a politika, a vallás, valamint a kultúra is. Három pontot sikerült 

megfogalmazni, amely általánosan elfogadott: 

1. „Önkéntes tevékenységet elsősorban nem anyagi ellenszolgáltatásért végeznek, de 

a kiadások megtérítése vagy jelképes fizetség megengedhető.  

2. A tevékenység „önkéntes”.  

3. Más személy vagy a társadalom hasznára kell, hogy irányuljon.” (Zsók – Garas 

2012, 2) 
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Megfogalmazódik az önkéntes munka sok előnye, akár a pályaorientációt, akár a 

társadalmi szerepekre való szocializációt tekintjük tágabb értelemben.  

Érdekes megfigyelni, hogy mennyire kevés szakirodalom foglalkozik kifejezetten ezzel a 

kérdéskörrel. Pedig ha igazán belegondolunk, el kell ismernünk, hogy ha egy fiatal 

önkéntes munkát végez, az sok pozitívummal jár. Vannak társadalmi jelentőségei annak, 

ha fiatalok tömegesen vesznek részt közösségi szolgálati vagy önkéntes tevékenységekben: 

„kipróbálhatják magukat addig ismeretlen terepeken, így nagyobb esélyük van a megfelelő 

pályaválasztásra, később több esélyük lesz boldogulni a munkaerőpiacon, erősödik  a 

társadalmi kohézió, mivel lehetőségük nyílik más társadalmi hátterű emberekkel, 

fiatalokkal találkozni, sőt együtt is működni.” (Galambos 2011, 6) 

Van továbbá „egy személyes szint ahol komoly változás, fejlődés történik (minden eddigi 

mérés és kutatás ezt bizonyítja), és ez a leglátványosabb a nyolc európai kulcskompetencia 

azon négy kompetenciájának a szintjén, amit a magyar iskolák a leginkább elhanyagolnak: 

a tanulás tanulása, szociális/társas és civil készségek, kezdeményező/vállalkozási 

készségek, kulturális érzékenység és kifejezés.” (Galambos 2011) 

Ma már az önkéntesség széles korosztályokat és társadalmi rétegeket érinthet. Fontos cél a 

gyerekek oktatása, szocializálása, nevelése, amelyhez elengedhetetlen, hogy kisebb 

közösségek tagjai legyenek. Egy pályakezdő esetében előnyös olyan helyen megszerezni 

az első munkatapasztalatokat, ahol a felelősség még kisebb. A fiatalok esetében kiváló 

lehetőség a munkatapasztalat megszerzésére, valamint a pályák színes skálájának 

megismerésére.Több piaci szervezet figyel fel arra, hogy azon szakembereinek, akik 

önkéntes munkát végeznek, megfigyelhető a kreativitásuk, munkakedvük növekedése, 

sokoldalúak lesznek általa az alkalmazottak, valamint nem utolsó sorbanjavítja a 

munkatársak közösség érzetét. Ezen felül az önkéntesség segít abban, hogy megértsük és 

jobban átlássuk a társadalom sokszínűségét, valamint a vállalt önkéntes munka jellegétől 

függően segíthet kialakítani egyfajta szociális érzékenységet.Végül az a tény sem 

elvetendő, hogy azok a fiatalok, aki munkatapasztalatokat szereznek az önkéntes munka 

segítségével, felnőtt korukban nagyobb valószínűséggel vállalnak szerepet a civil életben. 

(Zsók – Garas 2012) 

A fiatalkori önkéntes szolgálattal szerzett tapasztalat azonban nemcsak a későbbi 

„civilitásukat” determinálhatja, hanem pályaorientációjukat is. A mai középiskolások 
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körében nagyon gyakori az a dilemma, hogy vajon merre is induljanak érettségi után. 

Sokan szembesülnek ezzel a problémával, s továbbtanulásuknál leggyakrabban nem saját 

érdeklődésüket részesítik előnyben, hanem bizonyítványuk átlagát és a felsőoktatási 

intézmények éppen aktuálisan „divatos” szakjait. Megkockáztatható az a kijelentés, hogy a 

mai középiskolás diákok érdeklődési köre viszonylag szűk körű. Az iskolai kötelezettségek 

mellett csak kevés diáknak vannak olyan tevékenységei, melyeket saját akaratából és 

tetszéséből választ. Rengeteg különórára járnak (nyelvi órák, felvételi előkészítők), hogy 

„versenyképesek” legyenek a felvételiken, viszont ezekből gyakran kimarad az emberi 

tényező, és gyakran túl specifikusak, az itt szerzett tudás szinte csak az adott 

megmérettetésen számít többlettudásnak, azonban a diákok a valódi életben nem veszik 

többé hasznát. (Czike 2001 Id. Zsók – Garas 2012)  

Az önkéntességet olyan társadalmi tőkének tekintjük, amely számos módon járul hozzá a 

társadalom integráltabb működéséhez. A kapcsolataiban gazdagabb, színesebb egyénekből, 

közösségekből álló társadalom feltétlenül emberibb hely a benne élők számára. (Czike 

2001 Id. Zsók – Garas 2012) 

„A fiatalok önkéntes munkájuk során olyan ismereteket és főképpen készségeket, 

szerepeket sajátítanak el, amelyekre életük során sokszor lehet szükségük, azonban az 

iskola hagyományos keretein belül nehezebben tanulhatják meg. Ilyen például a 

problémamegoldó szemléletmód, kritikai gondolkodás, kreatív, új ötletek megtalálása, 

saját társadalmi szerepük felelősségének kipróbálása stb. Ezek mellé sorolhatóak még azok 

a készségek, amelyeket az adott munka elvégzése során specifikusan tanulnak meg. (Pl.: 

betegápolás, számítógépes ismeretek stb.) Az önkéntes munkát vállaló fiatalok általában 

nyitott és szolidáris személyiségek, illetve munkájuk során mindenképpen azzá válnak. 

Eme nyitottságuk megragadható a service learning programokban, s tökéletes terep az 

„aktív állampolgárságra” való neveléshez. Az önkéntes munka – és ezen keresztül 

áttételesen a service learning programok – hatalmas erőforrásbázist jelenthetnek a civil 

szervezetek számára.” (Zsók – Garas 2012) 

Felmerül az a kérdés, hogy miért nem terjedt el az önkéntes munkavégzés, ha ennyi 

előnnyel jár? – Minden bizonnyal gazdasági, történelmi, politikai, egyéb okai vannak, 

mivel látszik, hogy az iskolai „kötelező” önkéntes munka is sok ellenérzést váltott ki az 

érintettekből.  Nem az előnyeit, hanem a büntetés jelegét hangsúlyozták. 
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Láttunk példákat a pályaorientációs modellek kapcsán, hogy az északi országok és német 

nyelvterületen ez általánosabb, hogy a gyerekek önkéntes munkát vagy munkatapasztalatot 

szereznek. Az amerikai irodalomban (Csíkszentmihályi, 2011) is gyakrabban dolgoznak, 

mint itthon. 

A mai társadalmi helyzetben ahhoz, hogy jó fogadtatásban részesüljön az önkéntes munka, 

szerencsés lenne ennek a pályaválasztásra, munkára való szocializációs hatását mérni és 

hangsúlyozni. Így talán nem egy kötelező penzum lenne a tanulók és iskolák számára, 

hanem jól megtervezett pályaorientációs folyamatként lehetne használni.  

5. A hazai gyakorlat jellemzői - Új törvényjavaslat: Közösségi szolgálat a 

középiskolákban 

A Köznevelési törvény közösségi szolgálatra vonatkozó része: 

„Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének 

igazolása. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének 

igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell 

megkövetelni. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi 

közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől 

független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (2011. 

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 

29.) 

Véleményem szerint a közösségi szolgálat csak egy sok próbálkozás közül. Egy-két 

területet lefednek, de ennél sokkal több lehetőség létezik a pályák világában. Az 

általánosan megfogalmazott céljuk: „hogy tapasztalati tanuláson keresztül fejlesszék 

demokratikus készségeiket, személyes és szociális kompetenciáikat, szociális 

érzékenységüket.” (Galambos – Matolcsi 2012, 6) 

A helyes sorrend az lenne, hogy felmérjük a diákok igényeit, érdeklődését, véleményét az 

önkéntes munkáról. Mi érdekli, mit csinálna szívesen és a kimondott, diákok által 

megfogalmazott tevékenységi körökhöz keresni befogadó intézményt. Az, ha választhatnak 

egy megadott listából, tevékenységi körből, nem feltétlenül fog összefüggést mutatni a 

diákok egyéni érdeklődésével, illetve nem támogatjuk a saját döntést. Azt gondolom, hogy 

amennyiben nem a gyerekek igényeire hangolja az iskola az önkéntes munka lehetőségeit, 
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abban az esetben ez nem lesz más, mint egy kötelezően elvégzendő feladat. Így a valódi 

célját és értelmét nem nyeri el, hiszen nem illeszkedik a diákok egyéniségéhez.  

 „Az iskola közösségi szolgálat egy szervezett keretek között végzett tevékenység, amely a 

helyi közösség érdekeit szolgálja, miközben biztosítja a résztvevők személyes fejlődését és 

tanulását is.” Mindenekelőtt egy pedagógiai eszköz. (Galambos – Matolcsi 2012, 6) 

Ebben az esetben nem beszélhetünk önkéntes munkáról és ezt a közösségi szolgálat 

kidolgozói is kijelentik: „Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán nem szerencsés önkéntes 

munkáról beszélnünk, hiszen egy olyan iskolai elvárás semmiképp sem lehet önkéntes, 

amelynek nem teljesítése komoly szankciókkal jár.” (Galambos - Matolcsi 2012, 6) 

 

II. A kutatás hipotézisei és módszere 

Ma a XXI. században sem engedhetjük meg magunknak, hogy figyelmen kívül hagyjuk a 

fiatalok pályaválasztási döntéseit. Meglátásom szerint sok pályaválasztás előtt álló diák, 

már csak az utolsó pillanatokban kezd el kapkodni és gondolkozni, hogy hova tovább. 

Akkor előveszik az éppen aktuális felvételi kézikönyvet, amelyben minden egyetem és 

főiskola felsorakoztatja karonként a meglévő szakokat, követelmények szerit. A diákok 

többsége az alapján választ szakot, amelyhez olyan tantárgyak a feltételek, amelyből a 

legjobbak voltak eddigi tanulmányaik során. A középiskolai évek alatt beléjük épül az a 

gondolkodás, hogy azt kell tanulnom, amiből ötös vagyok. A mai leggyakoribb felfogás, 

hogy a pályaválasztás az egy- két hónap alatt meghozható, egyszeri döntés. Tapasztalatom, 

hogy a fiatalok többsége segítséget várna ennek a döntésnek a meghozatalához. Hiszen 

vannak pályák, amelyek elterjedtek így, vagy úgy a köztudatban és itt megáll a pályák 

világáról való tájékozottság. Ha minden pályaválasztás előtt álló fiatal számára 

egyértelművé tudnánk tenni, hogy a pályaválasztás nem egy egyszeri döntés, hanem egy 

hosszú folyamat, és nem tíz, vagy húsz, hanem több száz szakma közül válogathatnak, 

akkor bizton állíthatom, hogy több elégedett szakember sétálhatna be a munkahelyére. 

Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a hazai sajátosságokat munkalehetőség 

és keresettség szempontjából sem, de azt gondolom, hogy a pályaválasztási döntés 

meghozatalakor nem lehet az egyetlen cél, hogy keresett legyen az adott szakma. Ha a 

fiatalt nem érdekeli, amit tanul, nem érzi magát képesnek rá, tulajdonképpen nem is erre 

vágyott, de azért választja, mert erre van igény, az illető nem lesz hiteles a szakmájában, 
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ezáltal nem fog munkát kapni, még ha keresett is az a szakma. Mindent összevetve azt 

mondhatjuk, hogy a pályaválasztási döntés, ahhoz, hogy egy életet lehessen rá alapozni, 

egy komoly önismereti folyamatnak kell megelőznie. Az lenne a megfelelő, ha minden 

pályaválasztás előtt álló fiatal megkapná a szükséges segítséget ahhoz, hogy képet kapjon 

önmagáról, az érdeklődéséről, a képességeiről, az értékeiről és mindenről, ami a megfelelő 

öndefiníció kialakulását elősegítheti, továbbá kapjanak lehetőséget arra, hogy megismerjék 

a pályák óriási világát.  

Az önkéntes munka sok esetben a szociális érzékenység gondolatát eredményezi az 

emberekben. Aki önkéntes, tehát önzetlenül, ingyen segít másoknak, az minden bizonnyal 

szociálisan érzékeny és kizárólag a szociális szférában dolgozhat. Emiatt, a téves 

felismerés miatt, ez beépült a köztudatba. Ezek szerint, elképzelhetetlen, hogy egy 

fiatalember, akit érdekel az autószerelés, ellátogasson egy autós műhelybe és ott önkéntes 

munkára vállalkozzon? Vagy egy színészi pálya után érdeklődő fiatal, kipróbálja magát 

egy amatőr színházban? Az önkéntességnek nem kell feltétlenül a szociális 

segítségnyújtásról szólnia. Elmehet egy festő mellé önkénteskedni, az, aki szobafestő 

szeretne lenni. Miért is fontos ez? Amellett, hogy valaki megfelelő öndefinícióval 

rendelkezik, és ismeri a pályák világát, ez alapján már tudhatja, hogy milyen irányba 

szeretne elmozdulni szakmailag. Az önkéntes munka, de egy iskolai gyakorlat is arra 

megfelelő és véleményem szerint szükséges, hogy megismerhesse, láthassa a fiatal, hogy 

mivel jár az a szakma, amit választani szeretne. Tapasztalatot szerezhet nem csak a munka 

világáról, de arról az adott szakmáról, ami iránt érdeklődik. Ezek után még mindig 

mondhatja azt, hogy ez a munkakör nem neki való. Könnyebb egy előzetes 

munkatapasztalat után azt mondani, hogy megnéznék más szakmákat, mint egy, már 

fizetett, bejelentett munkahelyen rádöbbenni, hogy ez nem az ő világa, nem ezt kellett 

volna választania. Akkor már elvesztődik az ember a félelemben, miszerint: felnőtt fejjel, 

család mellett tanuljak egy másik szakmát, keressek másik munkát? Kevesen engedhetik 

meg maguknak, hogy kilépjenek egy biztos munkahelyről, még ha nem is szeretik, amit 

csinálnak. Ezért van a pályaorientáció és ezért kell összehangolni az önkéntes 

tevékenységgel, hiszen a kettőnek az együttes ereje nagy segítség lehet abban, hogy 

megfelelő pályát válasszanak az emberek maguknak.  
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Ez a kutatás abból a célból született, hogy az önkéntes munka és a pályaválasztás 

kapcsolatát vizsgálja, és ez alapján kiderítse, hogy igazak-e a feltevések, miszerint e két 

folyamat között szoros összefüggés lehetséges, avagy sem. 

 

1. A kutatás hipotézisei 

Feltételezzük, hogy az önkéntes munka munkatapasztalata és a tanulók pályaválasztási 

elképzelései között összefüggés mutatható ki, vagyis: 

1. Feltételezzük, hogy a tanulók szeretnék kipróbálni a választott pályát az 

önkéntes munka során, amely meg is erősíti őket a pályaválasztási 

elképzelésükben. 

2. Feltételezzük, hogy mind a pályaválasztási elképzelésben, mind az önkéntes 

munka választásában megjelenik az érdeklődés és a tapasztalatszerzés 

fontossága.  

 

2. A kutatás módszere 

− Kérdőív 

Az önkéntes munkát végző középiskolások, pályaválasztási elképzeléseit, önkéntes 

munkájukat, valamint e kettő összekapcsolódását vizsgáló kérőív. 

A kutatás módszereként alkalmazott kérdőívet saját összeállítás, a kérdések a kutatás 

hipotéziseihez alkalmazkodva, három kérdéskört tartalmaznak. A kérdések első része (1-9. 

és 15. kérdés) a végzett önkéntes munkára vonatkozik, egy második része (10-11-13. 

kérdés) a pályaválasztási elképzelésekre, és egy harmadik rész (12. és 14. kérdés) a végzett 

önkéntes tevékenység, illetve a pályaválasztás közötti kapcsolatra kérdez rá. 

Az első kilenc kérdés kizárólag az önkéntes munkára koncentrálódik. Ezek közül az első 

hat kérdés azt igyekszik feltérképezni, hogy hogyan választott az illető önkéntes munkát, 

mi alapján tájékozódott, mikor végzi és mióta tart, vagy mennyi ideig tartott az önkéntes 

munkavégzés, illetve, hogy hogyan készült fel az önkéntes tevékenységre. Ezek a kérdések 

azért fontosak, hogy lássuk azt, hogy önszántából választotta e, vagy a külső környezet 
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nyomására kezdett el önkénteskedni, szabad döntési lehetősége volt e abban, hogy mi 

legyen a tevékenységi köre az önkéntes munkájának, vagy megadott helyszínek és 

munkakörökből választhatott, tájékozódott e előtte megfelelően, komolyan vette/veszi e a 

feladatot. A 7. és 8. kérdés arra vonatkozik, hogy megbeszéli e valakivel a tapasztalatait, 

ha igen, akkor kivel, valamint, hogy a szülei, hogyan vélekednek az önkéntes munkáról. A 

9. kérdés arra vonatkozik, hogy miben segítette a végzett tevékenység, hiszen 

megtudhatjuk, hogy van e hozama az önkéntes munkának, vagy sem.  

A kérdőív 10. 11. és 13. kérdése kifejezetten a pályaválasztási döntésekre, elképzelésekre, 

jövőbeni tervekre kérdez rá. A kérdések célja, hogy képet kapjunk arról, hogy a fiatalok 

milyen viszonyban állnak a pályaválasztással, van e konkrét elképzelésük, vagy inkább 

bizonytalanok a kérdésben. 

A 12. és a 14. kérdések a pályaválasztás és az önkéntes munka közötti kapcsolat létezésétre 

várják a válaszokat. A 12. kérdés konkrétan rákérdez arra, hogy az önkéntes tevékenység 

elindította e valamilyen szakma irányába az illetőt. Ennél lényegre törőbben nem tudhatjuk 

meg, hogy van e kapcsolat a két folyamat között. A 14. kérdés szintén ezt a témakört 

feszegeti, de részletesebben. Ennél a kérdésnél lehetőség adódik a fiatalnak, több állításról 

eldönteni, hogy milyen mértékben igaz, vagy nem igaz rá, milyen szinten befolyásolta, ha 

befolyásolta egyáltalán az önkéntes tevékenység a pályaválasztási elképzeléseit. E két 

kérdés segítségével pontos képet kaphatunk, hogy van e szoros összefüggés, vagy nincs az 

emlegetett folyamatok között. 

A kérdőív 15. és egyben utolsó kérdése arra tér ki, hogy ha a diák teljesen önállóan 

választhatna önkéntes munkát, akkor mi alapján döntene. Itt a válaszlehetőségek közül 

kiderül, hogy ki az, aki saját döntést hoz, vagy a szülei döntésére hagyatkozik, illetve, hogy 

ha saját döntés, akkor a saját érdeklődés, vagy a nehézségi fokozat, vagy jutalomra való 

vágy az, ami segíti az önkéntes munka kiválasztását. 

Összesen a tizenöt kérdésből nyolc zárt kérdés, hat választásos ésegy rangsorolásos kérdést 

tartalmazott a kérdőív. 

A kutatás folyamata 

A kérdőívek nyomtatott és online verzióban is elkészültek.  Így több fórumon tudtam elérni 

a középiskolás fiatalokat. Előzetesen azt gondoltam, hogy mivel a számítógép és az 
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internet rengeteg idejét elveszi a fiataloknak, így az online verzió lesz az eredményesebb. 

Felvettem a kapcsolatot önkéntes középiskolásokkal, és email levelező rendszeren 

keresztül küldtem el nekik a kérdőívet, valamint hirdettem közösségi oldalakon, mivel ott 

igazán sok középiskolást tudok elérni. Az előzetes elképzeléseimhez képest a tapasztalat 

az, hogy nem foglalkoznak az online kérdőív megkeresésekkel. Összesen huszonöt kérdőív 

került kitöltésre online, tíz nap alatt.  

Ezen felül megkerestem olyan középiskolákat, amelyekről előzetes tájékozódás alapján 

tudtam, hogy a diákjaik részt vettek önkéntes programban. Ez alapján a megkeresésem 

alapján, összesen negyvenhét kérdőív került kitöltésre, két egri középiskolában. 

Ezen felül egy egri, illetve egy káli ifjúsági irodába beérkező fiatalok körében tettem fel a 

kérdést, miszerint végeztek e önkéntes tevékenységet és az igen választ adókkal szintén 

töltettem ki kérdőívet. Erről a fórumról huszonhárom kitöltött kérdőív került bele a 

kutatásba. Összesen tehát kilencvenöt középiskolás, önkéntes fiatal töltötte ki a kutatáshoz 

elkészített kérdőívet. 

3. A kutatás mintája 

A kutatás mintáját olyan középiskolás tanulók alkotják, akik vélhetően részt vettek 

önkéntes munkában. Olyan egri középiskolásokat próbáltunk elérni papír ceruza kérdőív 

formájában, akik érintettek a kérdéskört illetően. Volt előzetes adatunk azokról a 

középiskolákról, amelyek megnyerték a TÁRS –program pályázatát és elindult az önkéntes 

program, de kiderült, hogy a négy, nyertes egri középiskolában nagyon kevés olyan tanulót 

találtunk, akik valóban részt vettek ezen program keretein belül, önkéntes munkában, 

mivel még nem kötelező ez számukra. A négy iskola közül csupán egy, a Kossuth 

Zsuzsanna  Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium volt az, ahol a segítségemre voltak 

és  nagyobb létszámú tanuló tudott beszámolni erről a programról.  

Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskolában mindösszesen négy fő 

vette részt a programban, de ők szülői beleegyezés híján, nem érhetők el. 

A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Szakközépiskola és Kollégiumdiákjai a „72 óra 

kompromisszum nélkül” önkéntes programon végzett tevékenységük tükrében tudtak 

nyilatkozni, míg a már említett Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium tanulói között vannak, akik kórházi önkéntes munkában vettek részt. 

http://kossuthzsuzsa.hu/
http://kossuthzsuzsa.hu/
http://kossuthzsuzsa.hu/
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Online felületen próbáltuk növelni az adatok számát, a fent említett nehézségek ellenére 

összesen huszonöt kérdőívet kaptunk vissza. Ezek nagy részét Vörös Keresztes önkéntes 

tanulók töltötték ki, Miskolc, Eger, Szerencs és Budapest városokból.  

Továbbá két, egy egri és egy Eger környéki település ifjúsági irodájában szólítottunk meg 

fiatalokat azzal, hogy végeztek e már valamiféle önkéntes munkát életük során. 

Összességében a minta iskolatípusonkénti megoszlása a következő. 

 

 

4. A kutatás eredményei 

A kérdőívben három kérdéscsoportot határoztunk meg, az eredményeket ennek mentén 

mutatom be. 

a. Az önkéntes munkára vonatkozó eredmények 

Az első kérdéscsoportra vonatkozóan hat kérdés eredményét mutatom be, amelyek az 

önkéntes munkára vonatkoznak. 

 

 

 

24% 

25% 
18% 7% 

26% 

A válaszadók iskola, intézmény szerinti megoszlása 

(N=95) 

Gárdonyi Géza Ciszterci 

Gimnázium 

Kossuth Zsuzsanna 

Szakközépiskola 

Pont Te Kellesz, Eger 

Ritmus Pont, Kál 

Online 

1. ábra 
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37% 

13% 7% 

24% 

9% 
2% 

8% 

Reakció a "kötelező" önkéntes munkára (N=95) Örültem neki, hogy tapasztalatot 

gyűjthetek 

Nem örültem, mert így is sok dolgom van 

Hasznosnak találom, de nincs jól 

megszervezve 

Jó lenne, ha jutalmaznák valamivel (pl. 

felvételi pont  vagy tanóra beszámítás) 

Eddig is önkénteskedtem, semmi új nem 

volt számomra 

Nem tudtam, mit is jelent igazán, de 

belevágtam 

Egyéb 

3. ábra 

 

A megkérdezett tanulók 98 % biztos abban, hogy végzett már élete során valamilyen 

önkéntes munkát, ebből 7% válaszolta azt, hogy már több éve folytat önkéntes 

tevékenységet. A maradék 2% elmondása szerint, nem tudja eldönteni, hogy az a 

tevékenység, amelyet végzett önkéntes munkának számít e vagy sem. 

 

Egy, az önkéntes munkára vonatkozó kérdések közül, kifejezetten arra volt hivatott, hogy 

azt megtudjuk a válaszokból, hogy a tanulók, mit éreztek, amikor megtudták, hogy az 

érettségi bizonyítvány megszerzéséhez ötven órányi „kötelező” önkéntes munkát, hivatalos 

nevén közösségi szolgálatot kell végezniük. A válaszadók 37% örült ennek a lehetőségnek, 

mivel tapasztalatot gyűjthetnek ez által. Ennél valamivel kevesebb, 24% gondolja úgy, 

hogy ez egy jó dolog lenne, abban az esetben, ha jutalmaznák valamivel, mint például, ha 

beleszámítana a felvételi pontszámokba. A kérdőívet kitöltő tanulók 13%-a mondta azt, 

91% 

2% 

7% 

Önkéntes program részese már volt (N=95) 

Igen 

Nem tudom, hogy az volt-e 

Több éve önkénteskedek 

2. ábra 
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67% 
6% 

9% 

18% 

Helyszín vagy program kiválasztása (N=95) 

Iskola ajánlotta a helyszíneket 

Internetről, médiából szereztem 

tudomást a programról 

Szülői, baráti körből 

Én magam kerestem, mert olyan 

helyet akartam, ami érdekel 

4. ábra 

hogy nem örült ennek a hírnek, mert már így is sok dolguk volt és ez jelentősen 

megnehezíti a dolgukat. Azok válaszai mellett, akik örültek ennek a lehetőségnek, további 

9% mondta azt, hogy eddig is végzett önkéntes munkát, így nem volt új számukra a dolog 

és nem érintette őket érzékenyen, majd további 7% válaszolta azt, hogy jó dolognak 

tartják, de véleményük szerint nem megfelelően szervezték meg az alapján, amit eddig 

tapasztaltak belőle a TÁRS- program kapcsán. További 2% vélekedett úgy, hogy nem 

tudták pontosan, hogy ez mit is jelent, de elkezdtek ezzel foglalkozni. A 

válaszadókmaradék 8%-a, az egyéb válaszlehetőséget jelölte meg és kivétel nélkül azt az 

okot tüntették fel, hogy nekik még nem kötelező. 

 

Érdekesnek találtuk azt a kérdést, hogy azok a tanulók, akik önkéntes munkát végeznek, 

vagy végeztek, mi alapján választották meg a munka helyszínét, programját. A válaszadók 

jelentős többsége, összesen 67%-a mondta azt, hogy számukra az iskolájuk ajánlotta a 

helyszíneket. Ezzel szemben sokkal kevesebb, mindössze 18% gondolta úgy, hogy önmaga 

keres helyszínt, programot, a saját elképzeléseinek megfelelően. További 9% szülőktől, 

baráti körből, valamint 6% internet és média segítségével szerzett tudomást a 

programokról.  
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23% 

22% 

6% 

32% 

17% 

Kivel beszélt az önkéntes munkáról (N=95) 

Szüleimmel beszéltem 

Tanáraimmal 

Senkivel 

Társaimmal, barátaimmal 

Önkéntes munka 

szervezőivel 

6. ábra 

 

Az 5. számú ábrán azt láthatjuk, hogy az önkéntes munkát végző tanulók, mikor szakítanak 

időt erre a tevékenységre. A többség, összesen 53% iskola után végez önkéntes munkát. 

Ezen felül 43% mondja azt, hogy hétvégén van ideje az önkéntességre. A válaszadók 

mindösszesen 1% végez önkéntes tevékenységet az iskolában és további 3% jelölte azt a 

választ, hogy nem végez önkéntes munkát. Akik az utóbbi válaszlehetőséget választották, 

azok a kérdőív első kérdésére, azaz, hogy végez e önkéntes tevékenységet, javarészt azt 

válaszolták, hogy nem tudják, hogy önkéntes tevékenység volt e, amit csináltak.                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53% 
43% 

1% 
3% 

Önkéntes munkavégzés ideje (N=95) 

Iskola után 

Hétvégén 

Iskolában 

Nem végzek önkéntes 

munkát 

5. ábra 
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A következő önkéntes munkára vonatkozó kérdés az volt, hogy a tanulók kivel beszéltek 

az elvégzett önkéntes munkáról. A válaszadók 32%-a beszélte meg a társaival, barátaival, 

23% beszélt róla a szüleivel, nem sokkal kevesebb, 22% beszélte meg tapasztalatait a 

tanáraival, 17%-uk az önkéntes munka szervezőjével és csupán 6% mondta azt, hogy 

senkivel nem beszélt az önkéntes tevékenységéről.  

Talán az egyik legfontosabb szempont az önkéntes munkával kapcsolatban, hogy miben 

segíti az a tanulókat. Mivel leginkább az tudja megmondani, aki működik benne, így 

fontosnak találtuk a tanulókat megkérdezni arról, hogy miben segített nekik az önkéntes 

tevékenységük. 

 

 

A válaszadók 40%-a mondta azt, hogy tapasztalatszerzésnek volt jó a végzett 

tevékenysége. További 31%-uk válaszolta azt, hogy új embereket ismerhetett meg a 

munkavégzés alkalmával. Ezen felül 24% nyilatkozott úgy, hogy abban segítette őket, 

hogy megízlelhették mit is jelent dolgozni. A maradék 5%-ból pedig 2% az, aki nem ezzel 

szeretne foglalkozni, így elmondása szerint nem segítette őt, és további 3%, akit nem 

érdekelt, amit csinál, de egy jó szórakozási lehetőségnek fogta fel. 

 

 

40% 

31% 

24% 

2% 3% 

Az önkéntes munka miben segít a tanulóknak (N=95) 

Tapasztalatokat szerezhetek 

Új embereket ismerhetek meg 

Megízlelhetem, mit is jelent 

dolgozni 

Nem ezzel szeretnék foglalkozni, 

így nem segít 

Egyáltalán nem érdekel, amit 

csinálok, de jó buli volt 

7. ábra 
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b. A pályaválasztásra vonatkozó kérdések 

A második kérdéscsoporthoz tartozó kérdések arról szóltak, hogy a tanulók, hogyan 

vélekednek a pályaválasztásról, milyen a hozzáállásuk és, hogy foglalkoztak e már vele. 

Természetesen, vannak olyan kérdések is, amelyek nem közvetlenül érintik ezt a kérdést, 

de összefüggésbe hozhatók vele, mint például a következő. 

 

A válaszadók 65%-a azt válaszolta, hogy olyat próbálna választani, ami közel áll a 

szakmabeli elképzeléseihez. További 12% mondta, hogy csak akkor végezne önkéntes 

munkát, ha jutalmaznák valamivel. A könnyű kivitelezés mellett a válaszadók 11%-a 

döntött, majd további 6% gondolja úgy, hogy kikérné a szülei véleményét, majd azt 

összevetné a saját elképzeléseivel. Azt a válaszlehetőséget, hogy a szülei választása mellett 

döntene, a megkérdezettek 0%-a választotta. Az egyéb választ jelölő 6%, minden esetben 

azt írta erre a kérdésre, hogy azért végez önkéntes munkát, hogy segítsen másokon, nem 

pedig azért, hogy ebből saját hasznot húzzon.    
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legkönnyebbnek tűnik 

Csak akkor választanék önkéntes munkát, ha 

előnyöm származna belőle (pl. felvételi pontok, 
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Egyéb 
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Az első olyan kérdés, amely kizárólag a pályaválasztási elképzelésekkel kapcsolatos, 

pontosan az volt, hogy mit gondolnak a tanulók a saját pályaválasztásukról. A válaszadók 

43%-a mondta azt, hogy sokat gondolkozott már azon a kérdésen, hogy hova menjen 

továbbtanulni. Nagy a létszáma azoknak, akik konkrétan tudják, hogy merre indulnak 

tovább. Amellett, hogy sokaknak konkrét elképzelései vannak, természetesen akadnak 

olyanok is, akik bizonytalanok ebben a kérdésben, ez 15%-a a válaszadóknak, további 3%-

uk pedig elmondása szerint fél a pályaválasztástól. A fennmaradó 6% is kettéoszlik, 

ugyanis 4% mondta azt, hogy foglalkoztatja ez a kérdés, de segítségre lett volna szüksége 

hozzá és a maradék 2% nem foglalkozott még az előtte álló pályaválasztással. 
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A pályaválasztási elképzelésekhez szorosan kapcsolódnak a fenti adatok, amelyek azt 

mutatják nekünk, hogy a megkérdezetteknek milyen jövőbeli terveik vannak.  A 

válaszadók hatalmas többsége, összesen 91%, minden esetben tovább szeretne tanulni, ha 

befejezte a középiskolát. További 7% gondolja úgy, hogy nem zárja ki annak a lehetőségét, 

hogy a középiskolai tanulmányi befejezése után, munkát keressen. A fennmaradó 2% 

pedig úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nincs elképzelése arról, hogy mi fog történni vele a 

jövőben. 

Mielőtt rátérnénk a harmadik kérdéscsoportra, amely az önkéntes munka és a 

pályaválasztás kapcsolatát vizsgálta, van még egy kérdés, amely kizárólag a 

pályaválasztási elképzelésekkel áll kapcsolatban.  

 

Szerettük volna megtudni, hogy ha jelen élethelyzetükben választanának a fiatalok pályát, 

szakmát, akkor mi lenne a legfontosabb szempont, ami alapján döntenének. Összesen öt 

válasz lehetőségből, az ábrán látható három választ jelölték a tanulók. Legnagyobb 

arányban az érdeklődés szerepel, tehát a szakirodalomban megfogalmazottaknak 

megfelelőn valóban az érdeklődés a legnagyobb súllyal van jelen a tanulók választásában.  

Az önkéntes munka választása és a pályaválasztás közös kiinduló eleme lehetne az 

érdeklődés felmérése és tudatosítása a tanulókban.  

A kérdőívet kitöltő középiskolás fiataloknak 78%-a az alapján választana foglalkozást, ami 

megfelel az érdeklődésének. A mai anyagi viszonyokhoz mérten eléggé meglepő, de 

összesen 18% mondta azt, hogy a fő szempont az lenne, hogy sok legyen a fizetés. Még 

78% 

4% 18% 

A pályaválasztás szempontjai (N=95) 

Azt választanám, ami érdekel 

Az alapján választanék, hogy melyik 

tantárgyból vagyok ügyes 

A lényeg, hogy sok legyen a fizetés 
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meglepőbb, hogy mindössze 4%-a a tanulóknak döntene a tantárgyi eredményesség 

alapján. 

c. Az önkéntes munka és a pályaválasztási elképzelések kapcsolatát vizsgáló kérdések 

A 13. kérdés nyolc állítása, egytől ötig skálán vizsgálta az önkéntes tevékenység, valamint 

a pályaválasztási elképzelések kapcsolatát. Az egyes szám jelölte, ha egyáltalán nem igaz 

az állítás, a kettes, ha kevésbé igaz, a hármas, ha közepesen igaz, négyes, ha részben igaz 

és az ötös, ha teljes mértékben igaz. 

 

Az önkéntes munka segített-e a pályaválasztási 

elképzeléseidet? 
Átlag Szórás 

Még több dolog érdekel 3,88 5,459 

Tapasztalatszerzésnek mindenképp jó, de a 

pályaválasztásomat nem befolyásolja 
3,49 1,536 

Nem befolyásolt 3,32 1,613 

Nem választanám, amit csináltam 2,80 1,555 

Nem segítette az elképzeléseimet 2,77 1,425 

Nagyon érdekel, amit dolgozok, ezért lehet, hogy ilyen 

pályát választok 
2,76 4,531 

Igen, megerősített az elképzelésemben 2,36 1,368 

Elbizonytalanodtam 1,35 0,769 

 

 

Az 1. számú táblázatban láthatjuk az átlagok alapján kialakult választási sorrendet. Az 

állítások közül magas átlaggal szerepel a tanulók választásában, hogy az önkéntes munka 

kapcsán még több dolog érdekli. Ugyanakkor a magas szórás (5,45) mutatja, hogy nem 

volt egységes a tanulók választása erre az állításra vonatkozóan. A sorrendben második 

kijelentés viszont alacsony szórás mellett jellemzi a válaszadók választását, vagyis a 

tapasztalatszerzést emelik ki a tanulók, az önkéntes munka kapcsán. A középmezőnyben (a 

3. 4. 5. kijelentés) szintén alacsony szórás mellett, azok a kijelentések vannak, amelyek 

arra utalnak, hogy az önkéntes munka nem befolyásolta, nem segítette a pályaválasztási 

elképzeléseit. A sorrend végén szerepelnek azok a kijelentések, amelyek az érdeklődést 

vagy annak megerősítését tartalmazzák. Végül a tanulók választásából egyértelműen 

1. táblázat 
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látszik, hogy nem bizonytalanította el őket az önkéntes munka a pályaválasztásukat 

illetően.  

Ugyanennek a kérdésnek a százalékos megoszlását láthatjuk a következő diagramon. 

 

A diagramon láthatjuk, hogy a végzett önkéntes munka elindította e a fiatalt valamely 

szakma irányába. A válaszadók 62%-a úgy gondolja, hogy a végzett önkéntes tevékenység 

semmilyen szakma felé nem adott neki iránymutatást. Összesen 30% mondja azt, hogy a 

végzett munka elindította őt, mégpedig ennek a 30%-nak a 17%-a, az önkéntes 

munkájához hasonló szakmában gondolkozik, míg a 13%-a azt nyilatkozta, hogy más 

egyebek mellett ez a tevékenység is érdekli, nem idegen tőle ez a foglalkozás. A 

fennmaradó 8% pedig egyértelműen kijelenti, hogy azt a foglalkozást semmiképpen sem 

választaná, amelyet önkéntes tevékenysége során végzett. 

 

d. Összefüggések az önkéntes munka választása és az egyéb külső tényezők között 

13% 

17% 

62% 

8% 

Az önkéntes tevékenység és pályaválasztási elképzelés kapcsolata 

(N=95)  

Igen, az alapján, ami csinálok, úgy gondolom, 

érdekel ez a munka is 

Igen, a végzett önkéntes munkához hasonló 

szakmában gondolkozom 

Nem, nem a végzett tevékenységhez kapcsolódó 

szakmát választanám 

Azt tudom, hogy ezt semmiképp nem választanám 
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A dolgozat következő részében a különböző kérdések keresztezését követetjük nyomon, 

melyek segítségével összefüggéseket próbáltunk keresni az önkéntes munka megválasztása 

és a között, hogy megbeszélték e a szüleikkel a tapasztalataikat, továbbá, hogy a szülők és 

a tanulók önkéntes munkáról alkotott véleménye. Végül pedig azt vizsgáltuk, hogy a 

helyszín megválasztásának módja befolyásolta-e, megerősítette-e a pályaválasztási 

elképzeléseket. 

 

Én azt látom a fenti eredményekből, hogy nincs összefüggés a között a két összetevő 

között, hogy a szülő véleménye alapján döntenek e, illetve a között, hogy megbeszélték e a 

szüleikkel a tapasztalataikat, hiszen láthatjuk, hogy a többség ugyan beszélt a szüleivel az 

elvégzett önkéntes munkáról, de ők nem a szülői vélemény, hanem saját érdeklődés alapján 

választanának önkéntes munkát, ha önálló döntést hozhatnának.  

A kérdőívben szerepelt kérdés arra vonatkozóan, hogy a tanulók hogyan vélekednek az 

önkéntes munkáról, illetve olyan is, hogy a szülőknek mi a véleménye erről.  
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A fenti ábrán azt láthatjuk, hogy a gyerekek és a szülők véleménye milyen viszonyban áll 

egymással. Azon diákoknak, akik örömmel vették ezt a hírt, leginkább az ő szüleik tartják 

jó dolognak és szükségesnek az önkéntes munkát. Azon szülők gyerekei, akik jó dolognak 

tartják az önkéntes munkát, maguk is örülnek és szükségesnek tartják. Továbbá, 

ugyanebből a körből gondolják, hogy jó lenne, ha jutalom is járna érte.  

Most nézzük meg azt, hogyan aránylik egymáshoz az, hogy ki, mit gondol a 

pályaválasztásáról, valamint a jövőbeli terveik.  
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A 14. számú ábrán azt láthatjuk, hogy akik már foglalkoztak ezzel a kérdéssel, valamint, 

akik bizonytalanok és félnek, továbbá, akiknek konkrét terveik vannak, többségében mind 

tovább szeretne tanulni. Mindössze két főt számláltunk, aki mindenképp tovább szeretne 

tanulni, de még egyáltalán nem foglalkozott a pályaválasztásával. Azok közül, akik félnek 

tőle és bizonytalanok, két fő gondolja úgy, hogy dolgozna, valamint szintén két fő, akinek 

semmilyen elképzelése nincs még a jövőjéről.  

Az adatok feldolgozásakor összefüggéseket is vizsgáltunk – az összefüggések erősségének 

vizsgálatakor Pearson-féle khi-négyzet értéket számoltunk – amely lehetővé tette a több 

változós eljárások alkalmazását. (A kutatásban elfogadott szignifikancia szint χ
2
<0,05.) 

Az önkéntes munka helyszínének kiválasztása és a pályaválasztási elképzeléseket vizsgáló 

állításokra adott válaszok között kerestünk összefüggéseket.  

 

Igen, megerősített 

az 

elképzeléseimben 

Pearson-féle χ
2
 együttható 

Iskola 

ajánlotta 
N 

Én magam 

kerestem 
N 

Egyáltalán nem 

igaz 0,065 
52 

0,054 
52 

Közepesen igaz 
0,067 

21 
0,056 

21 

Teljes mértékben 

igaz 0,020 
22 

0,017 
22 

 

 

A fenti táblázatban láthatjuk, hogy azok a tanulók, akik maguk keresték az önkéntes 

munka helyszínét, vagy akiknek az iskola ajánlotta fel a helyszínt, összefüggést mutatnak 

abban a tekintetben, hogy megerősítette őket a pályaválasztási elképzelésükben, mivel ezt 

a kijelentést mindkét esetben, teljes mértékben igaznak vélték.  

 

 

2. táblázat 
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5. A kutatás hipotéziseinek igazolása 

A kutatásunkban feltételeztük, hogy az érdeklődés alapján választott önkéntes 

munkatapasztalat és a tanulók pályaválasztási elképzelései között összefüggés mutatható 

ki. A kapott adatok alapján bizonyítjuk ennek a kijelentésnek az érvényességét és 

részletesen kitérünk az egyes összefüggések magyarázatára. 

Az első alhipotézist, miszerint - Feltételezzük, hogy a tanulók szeretnék kipróbálni a 

választott pályát az önkéntes munka során, amely meg is erősíti őket a pályaválasztási 

elképzelésükben - igazoltnak véljük.  

A tanulók 37%-a örült az önkéntes munkának, valamint további 27% szintén örömmel 

fogadta, azzal a különbséggel, hogy jutalmat remélne a befektetett energiáért cserébe. A 9. 

kérdés esetében azt láthattuk, hogy sok mindenben segítené a tanulókat az önkéntes 

munka, legnagyobb arányban azonban a tapasztalatszerzést emelik ki, illetve emellett az új 

emberek megismerése és a munka kipróbálásának lehetősége is szerepet játszi. A 

legfontosabb eredmény ehhez a 15. kérdésre adott válasz, amelyben láthatjuk, hogy a hat 

lehetőség közül 65%-ban a szakmabeli elképzeléshez közel álló önkéntes munkát 

próbálnák ki a tanulók. Az összefüggések vizsgálatakor (2. számú táblázat) megerősítődött 

az a feltevésünk, hogy az önkéntes munka akár a tanuló saját választása, akár az iskola 

ajánlata a helyszín, mindenképpen megerősítette a tanulókat a pályaválasztási 

elképzelősükben. Mindezen adatok tükrében úgy gondoljuk, hogy a tanulók szeretnék 

kipróbálni a választott pályát az önkéntes munka során és ez támogatja őket a 

pályaválasztási elképzelésükben.  

A második alhipotézisünket, miszerint - Feltételezzük, hogy mind a pályaválasztási 

elképzelésben, mind az önkéntes munka választásában megjelenik az érdeklődés és a 

tapasztalatszerzés fontossága – igazoltnak tekintjük. 

A tanulók az önkéntes munka előnyeit 40%-ban a tapasztalatot, 31%-ban az új emberek 

megismerését és 24%-ban a munka, mint tevékenység kipróbálását fogalmazták meg. A 

tanulók 91%-a szeretne tovább tanulni, vagyis a végzettségi szint megjelölése egyértelmű, 

hogy diplomás pályára készülnek az általunk vizsgált iskolák tanulói. A pályaválasztási 

elképzeléseikre vonatkozóan, a tanulók, több mint egyharmadának konkrét pálya 

elképzelése van. Legtöbben (43%) azt jelölték meg, hogy sokat foglalkoznak a kérdéssel és 

a maradék 15% pedig bizonytalan a pályaválasztási elképzeléseit illetően. A válaszadók 
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78%-a pedig a pálya kiválasztásának elsődleges szempontját az érdeklődésben látja. Mint 

azt korábban jeleztük, az önkéntes munka során is a legmagasabb arányban (65%), a 

pályaelképzelésükhöz közel álló tevékenységben próbálnák ki magukat.  

Egy érdekes ellentmondásszerű kapcsolódást találunk az 12. számú ábra, mely szerint a 

tanulók 62%-a nem az önkéntes munkában kipróbáltakat választaná szakmájának. Ez az 

adat viszont, jól láthatóan differenciálódik, ha megnézzük, hogy a tanulók csupán 18%-a 

választotta saját maga a helyszínt és 67%-ukban az iskola által ajánlott helyszínen 

próbálták ki magukat. Ezért nem találtunk elemezhető adatot az olyan tanulókra, akik 

érdeklődésüknek megfelelően kerestek volna önkéntes helyet. Viszont láthatjuk (2. számú 

táblázat), hogy az önkéntes munka összefüggést mutat azzal, hogy megerősítette a tanulók 

pályaelképzelését. Végül fontos eredmény az 1. számú táblázatban lévő adatok, ahol 

egyértelműen látszik, hogy a tapasztalatszerzés kiemelkedik az önkéntes munka és a 

pályaválasztási elképzelés kapcsolatából, mivel ezt magas átlag és alacsony szórás mellett 

választották a tanulók. Mindezek tükrében tudjuk, hogy az önkéntes munka 

megválasztásának és a pálya elképzelés szempontjai közül kiemelkednek az érdeklődés és 

a tapasztalatszerzés.  

6. A kutatási eredmények összegzése és következtetések 

Az első kérdéscsoportba tartozó kérdések az önkéntes munkára vonatkoztak. 

Foglalkoztunk azzal, hogy a tanulók milyen arányban vettek részt önkéntes programban, 

hogyan választották meg a helyszínt, mikor végzik az önkéntes munkát, kivel beszélték 

meg a tapasztalataikat, tovább arról is kérdeztük őket, hogy milyen reakció követte a hírt, 

hogy önkéntes munkát kell végezniük az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez.  

Ezek közül néhány érdekességet emelünk ki, részletesebb áttekintést teszünk és 

következtetéseket próbálunk levonni. 

A kérdőívet kitöltő tanulók reakcióinak százalékos megoszlása azt mutatja, hogy ebben a 

kérdésben nagyon megoszlik a vélemény az érintettek között. Amint azt a 3. számú ábrán 

is láthatjuk, a válaszadók legnagyobb része (37%) örül neki és lehetőségnek fogja fel. Ezen 

felül azonban sokkal érdekesebb átgondolni a többi lehetséges választ, amelyet nyomon 

követhetünk a diagramon. Ezek mindegyike enged némi következtetést. Először azt a 

fonalat ragadnám meg, hogy jó dolog lenne, ha jutalmaznák valamivel. Felmerül a kérdés, 

hogy mennyire vannak tisztában az önkéntes munka fogalmával, ők mit értenek alatta. 
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Hiszen tudjuk, hogy épp az a legfontosabb megkülönböztetője a klasszikus értelemben vett 

munkától, hogy ingyen és mindenféle „kézzel fogható” nyereség nélkül végzi az illető. Ha 

megjelenik az igény arra, hogy kapjanak érte valamit, akkor már nem beszélhetünk 

önkéntes munkáról. A törvényi megnevezés már megváltozott közösségi szolgálatra, az 

önkéntes munka helyett, hiszen többen felháborodásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, 

hogy, amit kötelezővé tesz az oktatásügy, azt nem nevezhetjük önkéntes munkának. A 

köztudatba azonban nagyon hamar beépült az elnevezés és továbbra is aktuális a kérdés, 

miszerint: Hogyan lehet önkéntesnek nevezni azt, amit kötelezően teljesíteni kell? Ha 

ebből a szemszögből vizsgáljuk, mondhatjuk azt, hogy mivel az érettségi bizonyítvány 

feltétele lesz az 50 órányi elvégzett közösségi szolgálat, ugyanúgy, mint a matematika, 

vagy a történelem vizsga, úgy tulajdonképpen ezért is járhatna „jutalom”. Így azonban 

ismét oda térünk vissza, hogy ebben az estben már nem beszélhetünk önkéntességről. 

Ehhez a gondolatmenethez kapcsolnám azt a válaszlehetőséget, miszerint hasznos lenne, 

de nincs jól megszervezve. Párhuzamot vélek felfedezni a két dolog között. Az, hogy a 

tanulók jutalmat várnának az elvégzett tevékenységért, összefüggésben lehet azzal, hogy 

egyesek szerint nincs jól megszervezve. További szoros párhuzamot tudunk vonni a 

megszervezettség mértéke és aközött, hogy voltak, akik azt sem tudták, hogy miről szól 

pontosan, de mivel meg kell csinálniuk, így elvégzik. Ebből azonnal levonható a tanulság, 

hogy érdemes és fontos lenne a jól megszervezett önkéntes munka, hiszen többről kéne 

szólnia, mint arról, hogy muszáj, mert máskülönben nem kapható meg az érettségi 

bizonyítvány.  

Vannak adataink arról, hogy a fiatalok hogyan/ kitől kaptak információt az önkéntes 

munka lehetőségéről. Az internetről és a médiából informálódók aránya, csupán 6%. Ebből 

azt láthatjuk, hogy annak ellenére, hogy naponta több órát ülnek a fiatalok az internetet 

böngészve, arra nagyon kevesen használják, hogy önkéntes munka lehetőséget keressenek. 

Magas szám jelöli azon szülőket, akik jó dolognak és szükségesnek tartják az önkéntes 

tevékenységet. Ahhoz az adathoz képest, engem meglepett, hogy a tanulók, mindösszesen 

9%-a szerzett tudomást önkéntes lehetőségről a szüleiktől. Tehát ez alapján azt 

mondhatjuk, hogy a szülök, bár jó dolognak tartják, nem sokat foglalkoznak a kérdéssel.  

A válaszadók, mindössze 18%-a mondta azt, hogy önmaga választotta az önkéntes munka 

helyszínét, annak érdekében, hogy az érdeklődésének megfelelő feladatot végezhessen. Ez 

a szám azért nyugtalanító, mert, ha az önkéntes munkának arra az előnyeire gondolunk, 

miszerint az ott szerzett tapasztalatok segíthetik a pályaválasztási döntésének 
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meghozatalát, akkor kevés olyan diák van, aki kihasználja az önkéntes munka ezen 

előnyét. A tanulók legnagyobb részének (67%-a) az iskola ajánlotta az önkéntes munka 

helyszínét. Ebből láthatjuk, hogy az iskolák kiépítik néhány intézménnyel a kapcsolatot és 

ezeket a lehetőségeket ajánlják a diákságnak. Felmerül a kérdés, hogy ha az iskola egy 

adott kört ajánl meg, akkor nem a tanulók egyéni igényei szerint fognak önkéntes helyet 

keresni, ami pedig fontos lenne. Egy lehetséges megvalósítási mód, amely ennek épp az 

ellenkezője és jól használható a tanulók pályaorientációjához, hogy felmérjük a tanulók 

mely szakmák iránt érdeklődnek, milyen képességekkel rendelkeznek és ennek megfelelő 

intézményeket keressünk. Ehhez azonban az is kell, hogy megfelelő pályaorientáció 

folyjon az iskolában. 

A válaszadó majdnem azonos arányban beszélnek az önkéntes munkáról a szüleikkel és 

tanáraikkal, pedig az iskola nagyobb szerepet vállal az önkéntes helyek szervezésében.     

Bennem felmerül a kérdés, hogy tudják e, hogy milyen munkakört végzett a tanuló, hogy 

mivel jár egy ilyen munka, hogy milyen módon és milyen minőségben sikerült elvégezni a 

tevékenységet.A legilletékesebb az önkéntes munka megbeszélésében az maga az önkéntes 

szervező vagy koordinátor, mert ő tudhat a legtöbbet a végzett munkáról. Ugyanakkor ez a 

tanulók esetében a barátaik (32%), mert ebben a közegben a legközvetlenebb a viszonyuk 

valószínűleg. Egy gondolat erejéig visszautalnék Csíkszentmihályi (2011) kutatására, 

amelyben azt írja, hogy a fiatalok elszigetelődnek a felnőttek világától, és javarészt csak a 

saját korosztályuk társaságát keresik. Ugyanakkor kérdéses, hogy az a tanuló, aki a 

barátaival beszélt a munka során szerzett tapasztalatokról, élményekről, ugyanolyan 

mértékű megerősítést, visszajelzést kapott e, mint az a 17%, aki az önkéntes munka 

szervezőjével beszélt erről? A kérdés az, hogy a barátok, a tanárok és a szülők milyen 

tudással és mennyi információval rendelkeznek az elvégzett tevékenységről. Hiszen 

feltételezzük, hogy az önkéntes munka szervezője mindezekkel tisztában van és jelen volt, 

amikor a tanuló végezte a feladatait. Ezzel szemben a szülők, barátok és a tanárok nem 

voltak jelen, nem ők osztották ki a feladatokat és nem ők kísérték nyomon a munkavégzést, 

csupán a tanuló elmondásaira tudnak hagyatkozni. Így aztán a kérdés jogosan merül fel.  

Az önkéntes munkát végző tanuló megkaphatnák a pályaorientációs csoportokon a 

megfelelő feldolgozási módokat, amelyek az elvégzett tevékenységgel kapcsolatosak és jól 

beépíthetők a pályaválasztási folyamatba. 
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A 7. ábra adatait látva, azt mondhatjuk, hogy a megkérdezett tanulók legnagyobb része 

felismeri az önkéntes munka jótékony hatásait, hiszen összesen 64%-uk gondolja úgy, 

hogy tapasztalatokat szerezhet, illetve megízlelheti, hogy mit is jelent dolgozni. Emellett 

elengedhetetlen az a gondolat is, hogy új embereket ismerhetnek meg a fiatalok. Tudjuk 

jól, hogy a mai világban a kapcsolati tőke növelése nagyon fontos. Minél több embert 

ismerünk, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy fontos információk jutnak el 

hozzánk, például egy álláslehetőségről, vagy éppen egy számunkra szükséges 

szolgáltatásról. Tehát a tapasztalatszerzés, a munka világának megízlelése és a kapcsolati 

tőke növelése, a tanulók szerint az önkéntes munka előnyei közé sorolhatóak, amelyek az 

élet több területén is kiaknázhatóak a későbbiekben. Ezen a diagramon látható 

eredmények, nagyon kedvezőek abból a szempontból, hogy a válaszadó töredék, 

mindössze 5%-a vélekedett úgy, hogy nem segítette semmiben, vagy nem érdekli az 

önkéntes munka, amit végzett. Ebből arra következtethetünk, hogy vannak, akik az 

önkéntes munka előnyeit azzal kötik össze, hogy érdekelte e őket a tevékenység. Hiszen, 

mivel nem érdekelt, mivel nem ezzel szeretne foglalkozni, így nem segítette semmiben. 

Bizonyára pedig gyűjtött tapasztalatot, hiszen bármit is csinált, vagy jó, vagy rossz 

tapasztalata biztosan volt arról a tevékenységről, de mivel nem érdekelte kifejezetten, így 

nem társítja hozzá a tapasztalatszerzés lehetőségét. 

A második kérdéscsoportba a pályaválasztásra vonatkozó kérdések tartoztak, illetve az, 

hogy a tanulók milyen szempontok alapján választanának önkéntes munkát, ha saját 

döntésük lenne ebben a dologban. 

Arra vonatkozóan, hogy a fiatalok mi alapján választanának önkéntes munkát, érdekes 

megfigyelni, hogy míg a kérdőív elején a válaszadók 24% azt válaszolta, hogy jó lenne, ha 

jutalmat kapnának, ennek csupán a fele, 12% mondta azt, hogy csak és kizárólag abban az 

esetben végezne önkéntes munkát, ha jutalmaznák. Tehát kevesebben vannak azok, akik 

csak jutalomért dolgoznának, mint azok, akik úgy gondolják, hogy jó lenne, ha járna érte 

valami plusz. Az, hogy a könnyű kivitelezés nem a leggyakoribb válasz, pozitív, hiszen ez 

alapján azt mondhatjuk, hogy nem jellemző az, hogy túl akarnak lenni rajta és nem az az 

elsődleges szempont, hogy minél egyszerűbb és gyorsabb legyen megoldani a feladatot.  

A tanulók legnagyobb része az alapján választana önkéntes munkát, hogy mi áll közel a 

szakmabeli elképzeléseihez. Ez azért fontos, hiszen ebből láthatjuk, hogy amennyiben a 

tanulók a saját kezükbe vehetnék az irányítást abból a szempontból, hogy milyen önkéntes 
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tevékenységet végezzenek, akkor a meghatározó az lenne, hogy ki, milyen pályára szeretne 

tovább tanulni. Ebbe fontos lenne belekapaszkodni, amennyiben azt szeretnénk, hogy a 

felnövekvő generáció olyan szakmákat képviseljen, amelyet szeretne és szívvel-lélekkel 

tudná és akarná is csinálni. 

Ezek az adatok azt tükrözik, hogy nagyobb arányban vannak azok, akiket már foglalkoztat 

ez a fontos kérdés, sőt jó néhányan vannak, akik konkrét tervekkel várják a pályaválasztási 

döntésük meghozatalát. Nyilvánvaló, hogy más szerepe lehet az önkéntes munkának azon 

tanulók esetén akik már valamilyen konkrét pályaválasztási döntéssel rendelkeznek, és 

azok esetében akik még a döntést megelőző szakaszban vannak és akik még bizonytalanok 

vagy segítséget várnak az elinduláshoz.  

Mind a három csoport esetében célzottan lehetne dolgozni a megszerzett 

(munka)tapasztalattal. 

Akiknek szilárd elképzelésük van a pályaválasztásukról, azokkal másképp kell foglalkozni. 

Én azonban nem mondanám azt, hogy velük nem szükséges, hiszen ők már készen állnak, 

ők már tudják, hogy mit szeretnének. Az ő esetükben megoldható egy olyan foglalkozás, 

amely azt térképezi fel, hogy mire alapozták a döntésüket, azok a tanulók, akik 

elmondásuk szerint már döntöttek. A pályaorientációs szakembereknek azonban, minden 

esetben meg kell győződniük arról, hogy a befolyásoló tényezők reálisak e és valóban a 

tanuló elképzelései, érdeklődés és képességei alapján született az a döntés, továbbá arról is 

jó tudni, hogy az adott szakról szerzett információk mennyire helytállóak, igazak, valósak. 

Azokkal, akik már foglalkoztak a kérdéskörrel, sokat gondolkodtak rajta, bizonytalanok, 

vagy félnek tőle és azokkal is, akik segítséget vártak volna hozzá először is el kell 

hitetnünk, hogy ez nem rossz dolog és nem kell tőle félni, mert van módja annak, ami 

alapján adekvát döntést tudnak hozni. Az adatok azt mutatják, hogy a többség tanácstalan 

és segítségre szorul, de ennek ellenére foglalkoztatja őket a kérdés, tehát könnyen 

bevonhatóak lennének egy olyan folyamatba, amely előrejuttatja őket ebben a nehéz 

döntésben. Azokban, akik még nem foglalkoztak vele, de már abban a korban vannak, 

hogy ideje lenne, erősíteni kell a kérdés fontosságát és rávezetni őket arra, hogy az ő 

érdeke, hogy időben elkezdjen foglalkozni vele. Arányaiban elenyészőnek mondhatjuk azt 

a számot, amely azokat jelöli, akik még nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. 
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A 10. számú ábrán láthatjuk, hogy a tanulók továbbtanulási szándéka nem kétséges, de 

mindössze 33%-a tudja konkrétan hogy mit szeretne, a maradék 77% esetében 

megerősítődik a pályaorientáció fontossága és a minta 65%-a a választott pályát kipróbálná 

önkéntes munkája során. Az adatok alapján azt mondhatjuk, hogy mivel nagy arányban 

vannak azok, akiknek szükségük van pályaorientációra és azok is, akik szívesen 

kipróbálnák magukat önkéntes munkában, így van igény egy komplex, átfogó folyamatra, 

amely eredménye egy megalapozott pályaválasztási döntés. 

A 12. számú ábráról azt olvashatjuk le, hogy a minta kétharmad része (62%) úgy gondolja, 

hogy az elvégzett önkéntes tevékenység semmilyen szakma irányába nem indította el. 

Korábban azt is láthattuk a 4. számú ábrán, hogy ugyanilyen nagy arányban vannak azok 

is, akik az iskola által ajánlott lehetőségekből választottak. Vagyis mondhatjuk azt, hogy a 

nem érdeklődés alapján kiválasztott önkéntes munka, tevékenység nem bír orientáló 

jelleggel a tanulók életében. Nem meglepő, hogy az iskola által ajánlott önkéntes helyek 

között vélhetően nem szerepeltek olyan tevékenységek, amelyek összeegyeztethetők lettek 

volna a tanulók pályaérdeklődésével, így aztán Csíkszetmihályi (2011) kutatásának 

megfelelően itt is láthatjuk, hogy tapasztalatszerzésre lehetőséget adott, de nem erősítette 

meg a munka- pályaválasztását a tanulóknak, pedig az eredmények azt mutatják, hogy a 

tanulók vágynak arra, hogy érdeklődésüknek megfelelő önkéntes munkában próbálhassák 

ki magukat.  

Ugyanakkor nem elhanyagolható a minta egyharmad része, akik megerősítést kaptak a 

munkájuk során (Legnagyobb részt ezek a tanulók a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, 

Szakiskola tanulói és inkább szakmai gyakorlat). 

A válaszok arányát tekintve, jogosan merül fel a kérdés, hogy mi alapján kellene önkéntes 

tevékenységet választani. Hiszen annál, ha abszolút semmilyen irányba nem veti az embert 

egy elvégzett tevékenység, az is sokkal jobb és előrébb visz, ha legalább arra rájön, hogy 

ez semmiképp nem akarja csinálni. Még abban az esetben, ha a három legkevesebb 

százalékkal rendelkező választ összevonjuk, és ezekre úgy tekintünk, hogy vagy pozitív, 

vagy negatív, de valamilyen hatást sikerült az önkéntes munkának kiváltania, szakmai 

tekintetben, még abban az esetben is kevesebb, a tanulóknak összesen 38%-a érzi, hogy 

szakmailag meghatározó volt számára az önkéntes tevékenység. Azt gondolom, hogy a 

pályaválasztás szempontjából, nagyon fontos lenne, ha az önkéntes munkát végző fiatalok, 

egy bizonyos irányt vegyenek az adott munkával kapcsolatban. Azt is eredménynek 
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tartom, ha azt tudja mondani, hogy ez semmi pénzért nem csinálnám, hiszen önmagáról 

szerzett újabb ismeretet. Ezáltal már meg tudja indokolni, hogy adott szakmát, miért nem 

választaná, vagy éppen miért választaná. Ez azt engedi feltételezni, hogy ha az önkéntes 

munkát 67%-ban nem az iskola, hanem inkább a tanulók, saját elképzeléseikhez mérten 

választhatnák, akkor valószínűleg kevesebb lenne az a 62% is, akit semmilyen szakma 

irányába nem indított el az elvégzett tevékenység. 

A kutatás eredményeit látva, elmondhatjuk, hogy a tanulók fejében vannak kapcsolódási 

pontjai az önkéntes munkának és a pályaválasztási elképzeléseknek. Az eredményekből 

magasan kitűnik az érdeklődés és a tapasztalatszerzés fontossága és ezek kapcsolata. Ez 

alapján megszervezhető egy komplex folyamat, amely egybefűzi a pályaorientációt és az 

önkéntes munkát. Az érdeklődés köré szervezett pályaorientációs foglalkozás 

alkalmazásával segíthetünk a tanulóknak abban, hogy megfelelő pályaismeretre tegyenek 

szert, valamint, hogy megalapozott elképzelésük legyen azokról a pályákról, amelyek a 

személyiségüknek, terveiknek, képességeiknek, munkaértékeiknek megfelelő. A folyamat 

kvázi második lépéseként pedig az lenne a cél, hogy a pályaorientációs folyamatban részt 

vett tanulók érdeklődésének megfelelő önkéntes munkák szerveződjenek. A kutatás 

eredményei azt tükrözik, hogy mind azok a diákok, akik már foglalkoztak a 

pályaválasztással és azok is, akik még nem, az érdeklődésüknek megfelelő önkéntes 

munkát választanának. Vagyis, ha egy jól megszervezett pályaorientációs folyamatban 

feltárulnak a személyre szabott érdeklődések, akkor egyénekhez mérten szerveződhet az 

önkéntes munka, amelyben a legnagyobb előnyt, a tapasztalatszerzés jelenti a fiataloknak. 

Kipróbálhatják, hogy megfelel e az elképzeléseiknek a választott pálya és ez alapján 

elérhetjük, hogy a pályaválasztás alkalmával, jól megalapozott és az egyén számára 

megfelelő döntés szülessen. Ezzel azt valósíthatnánk meg, hogy ne csak véletlenszerű 

legyen, ismét egy kötelező program kivitelezése, hanem a tanulók fejében is tudatosan, 

valamilyen céllal jelenjen meg. Egy sikeresebb program lenne, konkrét célokkal, jobban 

kivitelezve. 

7. Kitekintés, a kutatás folytatása 

A kutatásom hipotézisei, miszerint azt feltételezzük, hogy a tanulók szeretnék kipróbálni a 

választott pályát az önkéntes munka során, és ez meg is erősíti őket a pályaválasztási 

elképzelésükben, továbbá, hogy az mind a pályaválasztási elképzelésben, mind az önkéntes 

munka választásában megjelenik az érdeklődés és a tapasztalatszerzés fontossága, 
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igazolódtak a kutatás során. Eredményeinkből arra a következtetésre jutottunk, hogy az 

önkéntes munka, beépíthető a pályaorientációs folyamatba és a kettő összekapcsolása által, 

nagy mértékben segíthetjük a pályaválasztás előtt álló fiatalok önismereti fejlődését, 

valamint a tapasztalatszerzést. Ezekkel az összetevőkkel esély nyílik, hogy mindenki az 

egyéniségéhez és elképzeléseihez megfelelő pályát választhassa magának. 

A pályaorientáció módszertana tartalmaz egy jól ismert, strukturált csoportfoglalkozást, 

amelynek lényege minden esetben az információ nyújtása. Az információszerzés közben a 

csoportfoglalkozás résztvevőinek lehetősége nyílik arra, hogy egymástól tanuljanak és 

egymástól szerezzenek számukra új információt. (Szilágyi 1996) 

A strukturált foglalkozás kötött felépítésű és általában öt elemet tartalmaz. Első a 

hangulatteremtés. Ezzel az a cél, hogy elválasszuk ezt a csoportformát a hagyományos 

ismeretfeldolgozási módoktól. Általában zenét, játékot, fejtörőket alkalmazunk. A második 

elem a célkitűzés. Mint módszer azért használjuk, hogy tudatosítsuk a résztvevőkben, hogy 

az adott napon mivel fogunk dolgozni és mit kell megtenniük magukért. Ezt követi az 

ismeretfeldolgozás, melynek lényege, hogy meghatározott feladatokon keresztül dolgozza 

fel a csoport az adott témát. A következő elem a folyamatban a személyes hozam, amelyen 

keresztül válaszokat kérünk a csoporttagoktól arra vonatkozóan, hogy mit kaptak az 

alkalomtól, mivel gazdagodtak magukról. A befejező eleme a foglalkozásnak a következő 

foglalkozás előkészítése, amelyben a csoporttagok önálló munkáira összpontosítunk. 

Ezeket a feladatokat két alkalom között kell elvégezniük, majd az adott foglalkozáson 

megbeszéljük, felhasználjuk valamilyen formában az elkészített feladataikat. (Szilágyi 

1995) 

Ennek a strukturált csoportfoglalkozásnak a módszertani megoldásába építem bele az 

önkéntes munkát.  

A foglalkozás célja bizonyos szintű önismeret fejlesztés, öndefiníció kialakítása a 

csoporttagokban, információ nyújtása a munkaerőpiacon megjelenő foglalkozásokról, 

pályákról, a csoporttagok érdeklődésének és képességeinek megfelelően, illetve az 

érdeklődés alapján kiválasztott pálya, önkéntes munkában való kipróbálása, tapasztalatok 

gyűjtése. 
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Az önkéntes munkát és a pályaválasztást egybefűző programterv 

Célcsoport: gimnáziumi 10-11. osztály; 15-17 évesek 

Időtartam: 5 x 60 perc + az önkéntes munkavégzés ideje 

1. alkalom: Bevezető foglalkozás + Tevékenységeink 

Hangulatteremtés: Jelnevek: minden csoporttag kiválaszt egy általa kedvelt 

tevékenységet, de úgy, hogy a tevékenység kezdőbetűje megegyezzen a keresztneve 

kezdőbetűjével. (pl.: alvás Anna; olvasás Orsi) Az első ember elmondja az így alkotott 

nevét, a következő elmondja az előtte elhangzottat és a sajátját. A harmadik ember az előző 

kettőét és a sajátját és így tovább. A végén a neveket kitűzzük. A játék célja, hogy a 

csoportvezetők és a csoporttagok megtanulják egymás nevét, illetve, hogy a csoporttagok 

megérkezzenek a csoportfoglalkozás közegébe.  

Célkitűzés: A mai alkalommal először is szeretnénk megbeszélni a csoportfoglalkozás 

alapvető szabályait, értem ezalatt, hogy hány alkalommal találkozunk még, milyen 

időközönként és milyen időtartamban, valamint a kezdés időpontját. Továbbá, hogy ti, 

mint csoporttagok és én, mint csoportvezető mit vállalunk ezzel a csoportfoglalkozással és 

kinek mi lesz a szerepe. Miután ezzel végeztünk, ami nem vesz sok időt igénybe, rátérünk 

a mai foglalkozás fő kérdéskörére, ami nem más, mint a tevékenységek, amelyből az előző 

játékban már kaptunk egy kis ízelítőt. A foglalkozás célja, hogy minél több általunk ismert, 

majd általatok kedvelt tevékenységet sorakoztassunk fel és ismerjünk meg, majd ezekhez 

lehetőség szerint társítsunk különböző foglalkozásokat. 

Ismeretfeldolgozás: mindenki kap egy lapot, amire egyéni munkában 10 tevékenységet 

kell felírniuk. Miután ezzel elkészültek, közössé tesszük az összegyűjtött tevékenységeket. 

Egy ember felolvassa, amit ő összegyűjtött, azok felkerülnek a táblára. A soron következő 

ember a már elhangzottakat kihúzza a listájáról és csak a még nem említett 

tevékenységeket olvassa fel. Így minden tevékenység felkerül a táblára, amit a 

csoporttagok egyenként összegyűjtöttek. Ismét egyéni munka következik, mindenki 

kiválaszt a papírján szereplő tevékenységek közül hármat, ami a leggyakrabban megjelenik 

a mindennapjaiban és tegye azt a hármat fontossági sorrendbe. Oly módon ismertetik a 

csoporttagok a 3-3 tevékenységet, hogy miután felolvasták, azután a rangsorban első 
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helyen szereplő tevékenységről konkrétumokban nyilatkoznak. (Hányszor jelenik meg 

naponta az életében és miért épp erre esett a választása?) 

Személyes hozam: Ki, mit nyert ettől az alkalomtól? 

Következő foglalkozás előkészítése: A következő alkalomra mindenki az általa kiválasztott 

három tevékenységhez próbáljon keresni olyan pályát/pályákat, amelyek felkeltik az 

érdeklődését. 

2. alkalom: Érdeklődés + Pálya 

Hangulatteremtés: az előző alkalommal kapott házi feladat felhasználása. A hozott 

foglalkozások közül kiválaszt egyet, majd el is mutogatja a többieknek.  

Célkitűzés: a mai foglalkozás célja az lenne, hogy összefogó képet kapjunk a saját 

érdeklődésünkről és, hogy ezekhez milyen pályákat tudnánk hozzárendelni.  

Ismeretfeldolgozás: érdeklődés fogalmának összerakása. Egyéni munka a következő lépés, 

amiben mindenki kitölti az érdeklődésről szóló kérdőívet (Érdeklődés – 2 kérdőív), majd, 

amikor minden tag végzett a kérdőív kitöltésével, akkor kiértékeljük közösen, és 

megtudjuk, hogy kihez, melyik érdeklődési terület áll a legközelebb. A következő 

lépésben, mindenki a kérdőívből kiderült, három rá leginkább jellemző érdeklődéssel 

dolgozik tovább. Először is egy gyors körben meghallgatjuk, hogy ki mennyire ért egyet a 

kérdőív eredményével. Én viszek be rengeteg pályát, mégpedig úgy, hogy a kérdőívben 

szereplő összes érdeklődési körhöz legyen bőven, és ezeket jól látható helyen függesztem 

ki. A csoporttagok ugyanúgy egyesével elmondják a 3 legfőbb érdeklődésüket, és a 

megadott listából választhatnak, illetve egészíthetik ki egymásnak, maguknak saját tudásuk 

szerint. Az eredmény várhatólag ugyanaz, miszerint mindenki sok, az érdeklődésének 

megfelelő pályával gazdagodik.  

Személyes hozam: Az első feladatban elmutogatott pálya, mennyire tükrözi az érdeklődési 

köreit? 

Következő foglalkozás előkészítése: Mindenki válassza ki a listájáról a legszimpatikusabb 

pályát és a következő alkalomra ahhoz gyűjtsön információkat! (mit csinálnak ezen a 

pályán? ki alkalmas erre a pályára? hol dolgoznak? milyen eszközökkel? stb) 

3. alkalom: Önkéntes munka kiválasztása az érdeklődési területekhez 
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Hangulatteremtés: Mi a hangulatom? A mai ráhangoló játékunk, hogy a csoport körben áll 

és mindenki az előtte lévő ember hátára ragaszt egy cédulát, majd ráír egy hangulatot, 

kedélyállapotot. A feladat, hogy mindenki beszélgetéseket kezdeményezzen barchoba 

szerűen és megtudja, hogy milyen hangulat ő ma. Majd egy gyors körben megbeszéljük, 

hogy mennyire jellemző ma valójában rá az adott hangulat. 

Célkitűzés: a mai foglalkozáson felidézzük az előző alkalommal személyenként kialakult 

érdeklődéseket. Majd az otthonra kapott feladattal foglalkozunk, kinek mit sikerült 

összegyűjtenie. Ennek alapján a foglalkozás végére kiderül, hogy egyes csoporttagok 

érdeklődési köréhez, mely foglalkozások illenek, és azokat hol van lehetőségük kipróbálni.  

Ismeretfeldolgozás: előre elkészített kártyákon kérdések szerepelnek, egy kártyán több 

kérdés is szerepelhet. A tagok egyenként húznak egy-egy kártyát és a kérdéseket az előző 

alkalom végén kiválasztott pályára vonatkozólag kell megválaszolniuk. Előre összegyűjtött 

intézménylistát készítek erre a foglalkozásra, azok alapján, hogy az előző alkalommal az 

Érdeklődés 2 kérdőív, mely pályákat eredményezte a tagoknak. A kérdések 

megválaszolása után, mindenki kap időt arra, hogy három, az érdeklődésének leginkább 

megfelelő pályát felírjon egy lapra. Miután ezzel végeztek, kifüggesztem az intézmény 

listát és egyéni munkában minden tag az általa felírt pályához párosít intézményeket, 

amelyekben úgy gondolja, hogy azt végezheti. Amikor mindenki elkészül a saját listájával, 

egyenként ismertetik a csoport többi tagjával és pontosítjuk az esetleges tévedéseket. A kör 

végére mindenkinek lesz egy listája, ami személy szerint a saját érdeklődéseihez választott 

pályákat és az azokhoz tartozó intézményeket tartalmazza.  

Személyes hozam: kinek mennyi újat hozott ez a mai alkalom, milyen munkatapasztalatot 

szereznél szívesen? 

Következő foglalkozás előkészítése: a következő foglalkozásig sok idő telik el, pontosan x 

hét azért, hogy a csoporttagoknak legyen ideje önkéntes munkát keresni a listájukhoz 

megfelelően, majd dolgozni önkéntesként benne, majd értékeljük együtt a tapasztalatokat. 

Tehát a következő foglalkozásra mindenki önkéntes munka végzésével készül. Az 

önkéntes munka megkereséséhez természetesen minden segítséget a tanulók 

rendelkezésére bocsátok, mint csoportvezető, de célom az is, hogy a megkeresést maguk a 

diákok tegyék meg személyesen, ezzel gyakorolva a hivatalos szituációk egyikét. 

4. alkalom: Beszámoló az önkéntes munka tapasztalatairól 
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Hangulatteremtés: mindenki mond 3 szót, ami eszébe jut a mögötte álló x hétről és a 

végzett munkáról. 

Célkitűzés: ez alkalommal mindenki beszámol az elmúlt hetekben végzett önkéntes 

munkáról. 

Ismeretfeldolgozás: először egy körkérdéssel indítjuk a beszélgetést. A kérdés így szól: 

Hogyan érezted magad a munkavégzés közben? 

Két egyforma létszámú csoportot alakítunk. Egyik csoport tagjai kört formálnak, és kifelé 

fordulnak a körből, majd a másik csoport tagjai szembe állnak velük. Felteszünk egy 

kérdést és a szemben álló párok két-három perc alatt meg kell válaszolják egymásnak, 

majd a csoportvezető jelzésére a külső kör jobbra halad egyet és újabb kérdésről, egy újabb 

emberrel beszélgetnek. A kérdések a következők lehetnek:  

 Mit szerettél legjobban a végzett tevékenységben? 

 Mit szerettél legkevésbé a végzett tevékenységben? 

 Mit tudtál meg magadról a munka közben? 

 Mit szerettél volna elérni ezzel a munkával? 

 Szerinted sikerült e megvalósítani a céljaidat? 

 Mit tanultál meg a választott munkáról? 

 Említs meg egy pozitív dolgot a munkával kapcsolatban? 

Személyes hozam: hogyan kívánják beépíteni a jövőben a megszerzett tapasztalataikat? 

Következő foglalkozás előkészítése: Írjatok erre a papírra (előre elkészíti a csoportvezető) 

gondolatokat, amely az önkéntes munka kapcsán van bennetek, mi volt nagyon jó, 

elfogadható és rossz.  

5. alkalom: A végzett önkéntes munka értékelése 

Hangulatteremtés: előre elkészített kártyákból húznak a csoporttagok. A kártyákon 

tevékenységek szerepelnek. A feladat, hogy a kihúzott tevékenységhez mondjanak 

foglalkozásokat. 

Célkitűzés: ez alkalommal a tagok értékeli a végzett önkéntes munkájukat. 
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Ismeretfeldolgozás: Az értékelés módja a következő lesz. Három ív csomagolópapírt 

helyezek a kör közepére, három különböző címmel. Elsőn az áll, hogy: AMI 

MŰKÖDÖTT. A másodikon: AMI KEVÉSBÉ MŰKÖDÖTT. A harmadik: AMIT 

MÁSKÉPP TENNÉK. 

A résztvevőknek előveszik az elkészített feladatukat, amelyet az előző alkalom végén 

kaptak, ha nem készítették el, akkor cetliket adunk és most kell megírniuk. Amikor ezzel 

végeztek, egyesével elmondják a lapjaikon szereplő gondolatokat és felragasztják a 

megfelelő csomagolópapírra. Ezzel értékelik saját működésüket, illetve képet kapnak a 

többiek tapasztalatairól is. 

Beszélgetés indítása arról, hogy megerősítette vagy megnehezítette a választását. Az adott 

tevékenység és foglalkozás megismerése milyen hatással volt rád? A tevékenység vagy a 

szakma képviselése volt könnyebb?  

Milyen tulajdonságai – érték, érdeklődés, képesség- lettek „kipróbálva”? 

Érdekel-e amit csináltál, szívesen végezted? 

Könnyű volt vagy nehéz, amit csináltál? 

Fontos-e neked ez a tevékenység vagy nem fontos? Mit fejezel ki magadból általa? 

Személyes hozam: Mit tanultál magadról és a munkáról az önkéntesség kapcsán? 

Következő foglalkozás előkészítése: mindenki hozzon egy olyan tárgyat, ami az ő életében 

fontosnak ítélt értéket/értékeket szimbolizálja. Fontos az instrukció, hogy szigorúan tartsák 

titokban a tagok egymás előtt, hogy ki, milyen tárgyat hozott!  

6. alkalom: Lezáró foglalkozás 

Hangulatteremtés: az előző foglalkozás végén elhangzó feladat összekapcsolása, a mai 

alkalommal. A kör közepén ott van a számára értéket szimbolizáló tárgy. A mai 

hangulatteremtőnk úgy fog kinézni, hogy egy ember elkezdi, kiválaszt egy tárgyat a kör 

közepéről és elmondja, hogy szerinte mit szimbolizálhat a tulajdonosának, majd meg kell 

tippelnie, hogy kié lehet. Végül a tárgy kerüljön a tulajdonos kezébe, aki reflektál az előtte 

elhangzó tippekre. Ily módon végig megyünk az összes hozott tárgyon. 
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Célkitűzés: ez alkalommal egy kötetlenebb, személyesebb alkalom lesz, azért, hogy pozitív 

érzésekkel zárjuk a közös munkát, valamint, hogy minden csoporttag emlékkel mehessen 

haza. 

Ismeretfeldolgozás: A csoporttagok körben ülnek, mindenki mond magáról három dolgot, 

ezek egyike füllentés. A csoporttársaknak kell kitalálni, hogy melyik az. 

A következő játék neve: EGYSZERŰEN CSAK NEVETNI 

Mindenki súg a bal szomszédjának egy ajándékot, a jobbnak pedig egy ajándék 

felhasználhatóságát. Ezután, mindenki elmondja a kapott ajándékát és, hogy mit kell vele 

csinálnia. Pl.: „Szép szempillaspirált kaptam és be kell kereteznem.” 

Személyes hozam: Mindenki mondja el azt az érzést, ami elsőre eszébe jut az együtt töltött 

időről. 

A foglalkozás zárása: mindenki kap egy lapot, aminek a tetejére felírja a nevét, majd egyel 

tovább adja jobbra. Akinek a nevét a lap tetején látják, annak írnak egy-egy pozitív 

gondolatot, egy-egy pozitív megerősítést.  

  



54 
 

Irodalomjegyzék 

Austria Overview of the Vocational Education and Training System, 2011, Thematic 

Overviews, Refer Net Austria 

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_AT.pdf - letöltés: 2012. 

október 30. 

Borbély-Pecze Tibor (2009): Új LLG (lifelongguidance) szabályozás. In: Szakoktatás 

2009, 3. szám 

 

Borbély-Pecze Tibor (2010): Életút támogató pályaorientáció. A 

pályatanácsadásszerepének, tartalmának, művelői körének kiszélesedése és pedagógiai 

fejlesztésének lehetőségei. Phd dolgozat, ELTE, Budapest 

 

Csirszka János (1966): Pályalélektan. Budapest, Gondolat kiadó.  

Csíkszentmihályi Mihály (2011): Életre hangolva. Budapest, Nyitott Könyvműhely Kiadó 

Kft.  

Denmark Overview of the Vocational Education and Training System 2011, Thematic 

Overviews, Refer Net Denmark 

 http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_DK.pdf- letöltés: 2012. 

október 30. 

Fazakas Ida (2004): A pályaorientáció azonosságai és különbségei a magyar és a román 

iskolarendszerben. (szakdolgozat) SZIE, GTK, Elméleti és Alkalmazott Pszichológia 

Tanszék 

Fazakas Ida (2009): A pályaismeret és jelentősége. TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció 

rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című projektjéhez kapcsolódó 

módszertani segédanyag, Székesfehérvár 

 

Fazakas Ida (2009): Az iskolai pályaorientációs tevékenység új módszertani lehetőségei. 

Phd dolgozat, ELTE, Budapest 

 

Finland Overview of the Vocational Education and Training System, 2011, Thematic 

Overviews, Refer Net Finland 

 http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_FI.pdf - letöltés: 2012. 

október 30. 

Galambos Henriette Rita (2011): Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Forrás: Internet: 

http://tani-tani.info/ontsunk_tiszta - letöltés: 2012. június 30. 

Galambos Henriette Rita – Matolcsi Zsuzsa (2012): Módszertani kézikönyv az iskolai 

közösségi szolgálati tevékenységek és projektek megvalósításához. Budapest,  

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. 

 

 

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_AT.pdf
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_DK.pdf
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_FI.pdf
http://tani-tani.info/ontsunk_tiszta


55 
 

Germany Overview of the Vocational Education and Training System, 2011, Thematic 

Overviews, Refer Net Germany 

 http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_DE.pdf - letöltés: 2012. 

október 30. 

Hidvégi Péter (2004): Pályaorientáció vagy szakmai orientáció?: utak és tévutak a mai 

pályaválasztási és szakképzési gyakorlatban. In: Szakoktatás, 2004. 54. évf. 6. sz.  

 

Jámbori Szilvia (2007): Hogyan tervezik a serdülők a jövőjüket? Szeged, SZEK JGYF 

Kiadó. 

 

Lannert Judit (2009): Tanulási életút-tanácsadás és versenyképesség. Forrás: Internet: 

http://www.ofi.hu/tudastar/2-tanulasi-eletut/tanulasi-eletut - letöltés: 2012. június 30. 

Nagy József (2007): Kompetencia alapú, kritériumorientált pedagógia. Szeged, Mozaik 

Kiadó. 

Sweden Overview of the Vocational Education and Training System, 2011, Thematic 

Overviews, Refer Net Sweden 

 http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_SE.pdf - letöltés: 2012. 

október 30. 

Szilágyi Klára (1995): Pályaorientáció, Bp., Kollégium Kft.  

 

Szilágyi Klára (1996): A tanácsadó tanár módszertani lehetőségei az iskolában, EKTF, 

Eger 

Szilágyi Klára (2000): Munka- pálya tanácsadás, mint professzió. Budapest, Kollégium 

Kft.  

Szilágyi Klára (2005a): A pályaorientáció folyamatának korszerű értelmezése a 

felnőttképzésben. Budapest, Nemzeti Szakképzési Intézet. 

 

Szilágyi Klára (2005b): A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési 

készségeinek szinte, fejlesztésének lehetőségei. Kutatási záró tanulmány, 

Felnőttképzési Kutatási Füzetek. Budapest, NFI. 

Szilágyi Klára -Völgyesy Pál (1979): A pályaválasztási döntéselőkészítés pszichológiai és 

pedagógiai lehetőségei. Budapest, FPK. 

 

Szilágyi Klára -Völgyesy Pál (1996): Pályaorientáció. Gödöllő, GATE Tanárképző Intézet.  

Takács Ildikó (2006): A munkahelyi szocializáció és a munkahelyi beilleszkedés 

pszichológiai tényezői. In: Mészáros Aranka (Szerk.): A munkahely 

szociálpszichológia jelentésvilága I. Egyének és csoportok. Miskolc, Z-Press Kiadó 

Kft.  

Tóth Edit (2008): Vitapontok a képzés világa és a munka világa között. In: Bábosik István 

(Szerk.): Az iskola korszerű funkciói. Budapest, OKKER Kft.  

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_DE.pdf
http://www.ofi.hu/tudastar/2-tanulasi-eletut/tanulasi-eletut
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_SE.pdf


56 
 

Zsók Ágnes – Garas Ildikó (2012): Az „önkéntességből való tanulás” és a DIA-modell 

mint a pedagógiai módszerek kiszélesítési lehetőségei. In: Új Pedagógiai Szemle 7–8. 

sz. 

 http://epa.oszk.hu/00000/00035/00073/2003-07-lk-Tobbek-Onkentessegbol.html - 

letöltés: 2012. június 30. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. 

december 29.) - http://www.bmknet.hu/index.php/szakmai-hirek-szakmai-128/friss-

szakmai-49/90684-az-iskolai-koezoessegi-szolgalatrol - letöltés: 2012. október 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00073/2003-07-lk-Tobbek-Onkentessegbol.html
http://www.bmknet.hu/index.php/szakmai-hirek-szakmai-128/friss-szakmai-49/90684-az-iskolai-koezoessegi-szolgalatrol
http://www.bmknet.hu/index.php/szakmai-hirek-szakmai-128/friss-szakmai-49/90684-az-iskolai-koezoessegi-szolgalatrol


 

 

A romák integrációja a sporton keresztül 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:        

Pesák Tamás        

  



2 
 

1. Bevezetés 

1.1. Témaválasztás indoklása: 

A különböző alapú becslések alapján Magyarországon a roma népesség aránya a teljes 

populáció 7-9 %-át képviseli. Alapvetően a közösségi kommunikációt szolgáló nyelveik, 

továbbá az indiai eredetre és a hosszú ideig tartó vándorlásukra visszavezethető szokásaik és 

hagyományaik érdekes és egyben sok vonatkozásban értékes színfoltjai a magyar kultúrának. 

A Közép- Európában eltöltött évszádok során azonban sajátos életmódjuk és szokásaik egy 

földrajzi régiónként eltérő, de többé- kevésbé kifejezett és tartós izolációt is eredményeztek 

(Vekerdi és Mészáros, 1978).  

A roma népesség iskolázottsága általában alacsony, és ennek következménye, hogy a 

családok meghatározó többségének életszínvonala bizonyíthatóan elmarad a hazai átlagtól 

(Babusik, 2002). Az ezredfordulót követő évek statisztikái szerint a roma gyerekek közel 20 

%-a, különböző okok miatt nem fejezi be az érvényes törvény szerint kötelező általános 

iskolai tanulmányokat.  Napjaink egyik legnagyobb kihívását és legsürgetőbb megoldásra 

váró problémáját a cigány származású emberek felzárkóztatása jelenti. Lépten-nyomon 

halljuk, érzékeljük, tapasztaljuk a problémákat, az újra és újra kiéleződő és pattanásig feszülő 

ellentéteket, konfliktusokat, sérelmeket. Különösen nagy gondot okoz az iskolákban, ahol a 

roma és nem roma tanulók más-más társadalmi réteget képviselnek, ami kezd egyre jobban 

kiütközni. Más vérmérséklettel, szokásokkal és hagyományokkal rendelkeznek. Kettős 

kulturális problémával állunk szemben; egyfelől lehet interkulturális, mert a legnagyobb 

anyaország nélküli nemzetiségről beszélünk, másfelől viszont intrakulturális, hiszen egy adott 

nemzeten belüli kisebbségként számon tartott népcsoport. Számos tanulmány készült már 

szokásaikról, hagyományaikról, életmódjukról. Kevésbé ismerjük viszont sportolási 

szokásaikat. 

„A legnagyobb probléma önmaguk felvállalásával van. Otthonukban és a szűkebb 

környezetükben nem gond, de amint bekerülnek egy tágabb közösségbe, máris gátlásaik 

vannak, és szinte eltitkolják a tudásukat. Pedig ez az egyetlen megoldás, fel kell vállalni 

származásukat!” ( Pisont István, válogatott labdarúgó) 

A magyarországi romák sporton keresztüli integrációja egy valós és járható lehetőség, 

amit célszerű lenne kiaknázni. Azért is tartom ezt a témát fontosnak, mert kezdő 

pedagógusként jómagam is egy olyan iskolában tanítok, ahol a diákok 70 százaléka roma 

származású, és nálunk is problémát jelent az integráció, de véleményem szerint nem 

megoldhatatlan. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A romák és az oktatás 

 

A Policy Solutions egyik 2012-ben készített elemzése szerint romák lemaradása már 

az óvodákban elkezdődik, kisebb arányban vesznek részt ebben az ellátásban (a kötelező 

iskola-előkészítő perióduson túl, ami gyakran csak fél évre korlátozódik), mint a nem romák, 

noha az otthonról hozott hátrányok kompenzálásában kulcsfontosságú lenne a korai fejlesztés. 

Ezzel ellentétes hatás érvényesül, minél magasabb a szülők iskolai végzettsége, annál tovább 

járnak óvodába a gyermekeik. A középosztályhoz tartozó gyerekeinek 90 %-a jár minimum 3 

évig óvodába, a nyolc osztályt be nem fejezett anyák gyerekeinek csak fele, a legfeljebb nyolc 

osztályt végzetteknél kétharmaduk jár három éven át óvodába.  

Az alapfokú oktatásban jellemző a roma gyerekek elkülönített oktatása, a szegregáció 

ugyanakkor nem csak etnikai alapon jelentkezik. A magyar oktatási rendszer válasza a 

szegényebb, rosszabb társadalmi státusú és tanulási problémákkal küzdő diákok problémáira 

az elkülönített, és így rosszabb minőségű oktatás, ezáltal már gyerekkorukban konzerválják a 

családjuk kirekesztettségét. A kisegítő iskolai oktatásban 85 százalékra tehető a roma diákok 

aránya, valamint nyolcszor nagyobb eséllyel válnak magántanulóvá. Noha a hátrányos 

helyzetű diákok után az oktatási intézmények jogosultak többletforrások igénybevételére, 

ezek felhasználását nem ellenőrzik, így semmi sem garantálja, hogy valóban azok oktatására 

fordítják, akiknek szánták. 

A külföldi országokban, sok esetben az eltérő hátterű diákok felzárkóztatását 

elkülönített oktatással kezelik, hogy a későbbi integrációt elősegítsék, Magyarországon ez 

mindenképpen zsákutcának bizonyult. A hazai viszonyok között a szegregáció az 

erőforrásokért folytatott küzdelem egyik eszközévé vált, így a rosszabb státusú szülők 

gyermekei rosszabb minőségű oktatáshoz jutnak. Ebben a környezetben az integrációval 

történő felzárkóztatásnak nincs alternatívája, ugyanakkor az ezt garantáló törvényeket a 

fenntartók rendszeresen megszegik. 

Gúti Erika (2001) szerint szükség lenne a kisebbségek sajátos igényeit kielégítő 

oktatási intézményi modellekre, valamint a cigány oktatási intézmények országos hálózatára, 

amelyeket a szabad identitás-választás elvének megfelelően alakítanának ki. A speciális 

oktatás intézményrendszere a cigány tanulók számára hátrányosan funkcionál, ugyanis a 

speciális képzés nem kínál semmilyen elhelyezkedési lehetőséget. 
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2.2. A romák és a sport 

 

Mészáros és munkatársai (2009) roma tanulókat vizsgálva számos érdekes 

megállapításra jutott.  Az antropometriai adatokat vizsgálva azt találták, hogy a 6,51 és 14,5 

éves kor közötti roma származású fiúk testmagassága és testsúlya szignifikánsan alacsonyabb 

a nem roma társaikhoz képest. Kutatásukban végeztek fizikai tesztet is, melyben egy 

robbanékonyságot mérő (30 méteres futás) illetve egy állóképességet mérő (1200 méteres 

futás) feladat volt. Mindkettőnél szembetűnő volt a roma fiúk gyengébb teljesítménye, mely a 

szórás értékek alapján szignifikáns. 

A Népszabadság 2011. februári számában a következő sorok olvashatóak: „Pisont 

István a 31 szeres roma származású középpályás nem érti, hogy hova tűntek a roma 

tehetségek, bár a helyzet nem elkeserítő ugyanis a tehetségek megvannak, csak a 

származásukat titkolják, ugyanis úgy gondolják hátrányt jelent számukra a pályán való 

érvényesülés során. Tapasztalata szerint ma sem focizik kevesebb roma tehetség az ország 

grundjain, mint 30 évvel ezelőtt, volna tehát utánpótlás. Ő maga is egy szegény, sokgyerekes 

békési cigány családból származik, és – akárcsak a hozzá hasonló helyzetben levő mai 

gyerekek többsége – nem füves pályán, hanem a gádorosi utcán kezdett focizni.”  

 

3. A romák integrációja a sporton keresztül 

3.1. Problémafelvetés 

 

Számos kutatás készült már a romák szociális és társadalmi helyzetéről, integrációs és 

szegregációs problémákról. Jelentős mennyiségű pályázati forrás áll rendelkezésre a „roma-

kérdés” megoldására, de sajnos áttörő megoldást egyik sem nyújt. A probléma már az elemi 

oktatás szintjén kezdődik. 

A cigánygyerekek tanulási motivációjának hiánya szinte már közhelyszerű a kudarc 

okainak felsorolásában. A motiválatlanság okait két okra szokták visszavezetni. Az egyik 

szerint az már a családban kialakul, mivel az iskolában megszerezhető tudás értéke a romák 

életstratégiáiban alacsony, s a munkanélküliség hatására még inkább leértékelődött. Mások 

viszont úgy gondolják, hogy a gyerekek a sorozatos kudarcok és az idegenség élménye 

következtében az iskolában válnak motiválatlanná. (Kende, 2001) 

A pedagógusok és szülők között nem éppen zökkenőmentes a kommunikáció. Én 

személy szerint csak negatív tapasztalattal rendelkezem, ugyanis mióta tanítok, a másfél év 

alatt egyetlen szülő sem jött hozzám fogadóórára, hogy érdeklődjön gyermeke felől. 



5 
 

A nyelvi hátrány az, ami még hátrányosan érinti a romákat. A cigányság egy része 

funkcionálisan kétnyelvű, ami azt jelenti, hogy eltér a nyelvek használati köre: saját nyelvüket 

a csoporton belüli kommunikáció céljaira, amíg a másik nyelvet – ez általában a többségi 

hivatalos nyelv – formális közegben, hivatalokban használják. A nyelvhasználatról Mészáros 

és Fóti készített kutatást 1995-ben. (1. táblázat) 

A sport, mint integrációs eszköz nem jelenik meg egyetlen hazai kutatásban sem, 

pedig tapasztalatom szerint működőképes. Vajon lehet-e egy olyan népcsoportot, mint a 

romákat keretek közé szorítani? Integrálhatók-e az oktatásba, munkaerőpiacba és ezzel együtt 

a társadalomba? A sport, mint eszköz működőképes? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ 

kutatásom során. 

 

3.2. Célkitűzések 

 

1. Célom, hogy kiderítsem, hogyan vélekednek a romákról, illetve az integrációjukról a 

testnevelők. 

 

2. Célom összehasonlítani a roma és nem roma általános iskoláskorú diákok fizikai 

képességeit. 

 

3. Célom továbbá feltárni az integráció korlátait. 

 

3.3. Kérdésfelvetések 

 

A kutatás során a következő kérdések fogalmazódtak meg bennem: 

 

1. Hogyan viszonyulnak a romák testneveléshez és a sporthoz, milyen a fizikai 

teljesítményük? 

 

2. Hogyan vélekednek a romákról, illetve az integrációjukról a testnevelők? 

 

3. Melyek az integráció korlátai? Melyek azok a tényezők, amik hátráltatják 

beilleszkedésüket? 
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3.4. Hipotézisek 

 

1. Feltételezem, hogy a roma tanulók a kötöttebb testnevelésórát kevésbé szeretik, mint a 

sportkört, ahol kötetlenebb a foglalkozás. Tapasztalataimra alapozva úgy vélem, hogy 

teljesítményük jobb a magyarokénál. 

 

2. Feltételezem, hogy a testnevelők leginkább a romák magatartása miatt negatívan 

vélekednek mind róluk, mind pedig az integrációról. 

 

3. Feltételezem, hogy az integráció korlátai leginkább a szocializáció hiányossága, a nem 

megfelelő kommunikáció és az együttműködés hiánya. Továbbá a magatartásbeli 

problémák nehezítik beilleszkedésüket. 

 

3.5. A kutatás módszere, az adatfeldolgozás módja 

Módszernek a kérdőíves kikérdezést alkalmaztam a pedagógusoknál, melyben volt 

egyszeres választás, nyitott szöveges kérdés, és értékelő skála is. A kérdőívben 11 kérdést 

tettem fel, amiben kíváncsi voltam arra, hogy hány éves, hány éve tanít, melyik iskolában és 

hogy mit gondol a romákról és azok integrációjáról. A diákoknál fizikai tesztet alkalmaztam, 

ahol a következő feladatok voltak; fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, felülés időre 

(lányoknál 45 mp, fiúknál 60 mp) és Cooper-teszt. 

Kutatásomat Észak-Nógrád megyében végeztem, pontosabban Litke, Endrefalva, 

Nógrádmegyer, Ludányhalászi és Szécsény településeken. Mintaként az ott tanuló diákokat és 

ott tanító pedagógusokat vettem. A fizikai tesztre a jelentkezőket a helyi testnevelők 

választották ki, akik egy óra keretén belül elvégezték az feladatokat, majd az eredményeket 

rögzítettük SPSS for Windows 11.5 programban. Összesen 125 diák adatait rögzítettem, 

akiknek az átlagéletkoruk 11,21 év, és a résztvevők 61,3 %-a roma, 38,7 % pedig magyar 

származású (melyet a diák saját bevallása után jelentek ki). Az 5 iskolában 10 testnevelő 

véleményét kérdeztem, akiknek átlagéletkoruk 35 év és átlagosan 7 éve tanítanak.  
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3.5. Eredmények 

 

A fizikai teszt során külön vizsgáltam a nemek és más etnikumhoz tartozók 

eredményeit. Az első feladat a fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás volt, ahol a roma fiúk 

(22,7) jobban teljesítettek a magyar fiúkhoz (16,31) képest. A roma lányok (10,64) is 

felülmúlták magyar társaikat (8,38). A felülés időre feladatnál már kisebb különbségek 

születtek, a roma fiúk (38,72) itt is jobban teljesítettek magyar társaikhoz (33,08) képest, a 

lányoknál pedig elenyésző különbség született a magyarok javára (23 illetve 23,22). (1. 

diagram) Az állóképességi teszten a roma fiúk (1866,67 m) jobban teljesíttek a magyar 

fiúkhoz (1745,46 m) képest. A magyar lányok (1414,27 m) viszont jobb eredményre voltak 

képesek roma társaikhoz (1400 m) képest. (2. diagram) A megkérdezett testnevelők 60 %-a 

úgy gondolja, hogy a romák fizikálisan fejlettebbek magyar társaikhoz képest, 40 %-uk pedig 

úgy, hogy nem fejlettebbek. (3. diagram) A kutatás során az is kiderült, hogy a 

megkérdezettek közül mindenki úgy gondolja, hogy a romák a kötetlenebb mozgásformát 

jobban kedvelik, mint a kötöttebb tanórai foglalkozást. (4. diagram)  

Versenyre könnyen mozgósíthatóak illetve integrációjuk sporton keresztül könnyebb 

lenne és az iskolában fegyelmezetlenek. (2. táblázat) A testnevelők 60 %-a úgy gondolja 

szükségszerű a roma kultúrával foglalkozó képzés, 40 %-a pedig úgy, hogy nincs rá szükség. 

(5. diagram) Kezelhetőség szempontjából 40 %-uk részben gondolja megoldásnak, 60 % 

viszont nem tekinti előrelépésnek. (6. diagram) A testnevelők véleménye az integrációról a 

következők voltak: „Mindenképpen szükségszerű és időszerű!” „Integrálásuk nem 

zökkenőmentes, lassú, többnyire a szocializáció , és a megfelelő kommunikáció hiánya az ami 

miatt nem megy végbe!” „Akkor van értelme, ha maguk a romák is akarják az integrációt, de 

sajnos nagyon kevesen vannak ilyenek.” 

 

3.6. Az eredmények összefoglalása 

 

Miért nem használjuk integrációs eszköznek a sportot? Az eredmények egyértelműen 

mutatják, hogy eredményes lehetne. Fizikálisan fejlettebbek magyar társaikhoz képest, bár 

antropometriai mérés nem történt, csupán vizuális kép alapján történt ez a kijelentés. Az 

erejük illetve állóképességük nem marad el a magyar társaikhoz képest, sőt túl is szárnyalja 

azokat. A sportköri foglalkozást, mint kötetlenebb foglalkozást remekül lehetne hasznosítani. 
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A sport, mint fegyelmezési eszköz sikeres lehetne. A roma kultúrával foglalkozó képzés 

segítene a megértésükben illetve a problémáik megoldásában. 

 

4. Következtetések levonása 

 

A kutatás során számos kérdésre kerestem a választ. A feltételezéseim részben vagy 

teljes egészében beigazolódtak. Az első hipotézisem beigazolódott, mivel a sportköri 

foglalkozásokat jobban kedvelik a kötöttebb testnevelés órát, és a fizikai teszt eredményei 

alapján jobb eredményekre képesek magyar társaikhoz képest. 

A második hipotézisem részben beigazolódott, miszerint a romák magatartásával 

egyáltalán nincsenek megelégedve, fegyelmezési problémák adódnak az oktatási 

intézményekben, de az integrációról pozitívan vélekednek a kérdőív utolsó nyitott 

kérdésében, mert szükségszerűnek tartják és bíznak a sikerességében. 

A harmadik hipotézisem is beigazolódott, mivel a nyitott kérdésre miszerint mit 

gondolnak a testnevelők az integrációról, legtöbben azt a választ adták, hogy a szocializáció 

nem ment végbe, illetve kommunikációjuk hiányos, melyek a nyelvi korlátokból adódnak és a 

tanár-diák illetve a tanár-szülő kapcsolat nehézkesen vagy egyáltalán nem létesül. 

 

5. Összefoglalás 

 

Összefoglalásként elmondhatom, hogy a roma tanulók a fizikai teszten jobb eredményt 

értek el magyar társaiknál, a magyar kortársaiknál fizikálisan láthatóan fejlettebbek 

fizikálisan. Jobban szeretik a kötetlenebb tanórán kívüli mozgásformákat, az iskolában 

fegyelmezetlenek. Versenyekre könnyen mozgósíthatóak, vágynak a sikerre. És szükségszerű 

lenne a kultúrájukkal foglalkozó képzés. 

A kutatás végére érvén úgy hiszem, hogy nem reménytelen az integráció a sporton 

keresztül, mivel egy motiváló tényező lehet, ha mondjuk feltételeket szabunk az iskolai 

sportkörön való részvételhez, vagy egy versenyre való kiválasztás nem csak a testnevelésen 

mutatott magatartása illetve hozzáállása alapján történne. De ehhez a testnevelőnek kitartására 

és megfelelő elméleti felkészültségre van szüksége, hogy ezt a társadalmi problémát 

megoldja! 
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1. számú melléklet 
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használja 
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csak cigány nyelven 

beszél 
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1. táblázat: A romák nyelvhasználata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. diagram: Fizikai teszteredmények I. 
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2. diagram: Fizikai teszteredmények II. 

 

 

 

 

3. diagram: Fizikális jellemzők 
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4. diagram: Melyik mozgásformát kedvelik jobban? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. táblázat: Testnevelők véleménye a romák magatartásáról 
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5. diagram: Szükséges-e a roma kultúrával foglalkozó kérdés? 

 

 

 

 

6. diagram: Könnyebb kezelhetőséget eredményez? 
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I. Bevezetés 

 

A 21. században nem lehet figyelmen kívül hagyni a globalizáció okozta gazdasági, 

politikai és kulturális változásokat, amelyek teljesen átszövik, és mind makro-, mind mikro 

szinten befolyásolják a társadalmi csoportok kapcsolatrendszerét.  Az életünkre gyakorolt 

számtalan hatása közül a leggyakoribbak között emlegetjük a felgyorsult időt, a kitáguló 

tereket, és az egyre többféle alternatív kulturális lehetőséget. A hagyományos közösségek 

felbomlanak, a társadalom rétegződése átalakul, felerősödnek az egyéni érdekek, gyengül 

az állami szuverenitás, a regionális mozgalmak és a heterogén kulturális hatások befolyása 

erősödik. A kulturális sokféleség és a különböző identitású csoportok egymás mellett élése 

új, ellentmondásokkal terhelt kihívásokat generál.
1
 

Az elmúlt másfél-két évtizedben – valószínűsíthetően pont a globalizáció miatt – a 

társadalomban megfigyelhető a helyi sajátosságok eltűnésétől való félelem, melynek 

hatására gyarapodnak a helyi jellegzetességek megóvására és bemutatására, esetleg 

terjesztésére irányuló törekvések, akciók, mintegy a globalizáció mellékhatásainak 

ellensúlyaként. Ehhez társulnak a különböző identitás és életstílus alapú mozgalmak, a 

civil és nonprofit szerveződések, valamint a vidéki turizmus felértékelődése is. Előbbiek az 

egyént, utóbbiak a helyi közösségeket ösztönzik a különleges, az egyedi felmutatására. 

A jász identitás megerősödésének is egyik oka lehet a globalizáció ellensúlyaként létrejövő 

lokalizáció, melynek során a történelmi múlt, a szimbólumok és a hagyományok 

felelevenítése, értékként való elismerése és megőrzésükre való törekvés elérendő célokként 

jelennek meg nemcsak a kulturális intézmények, hanem az önkormányzatok, a civil 

szervezetek és a gazdasági szféra működésében is, ezáltal az egyének mindennapi életében 

is. A globalizációval megjelenő újfajta információs és kommunikációs formák, eszközök 

és terek mentén szocializálódott ifjúság rengeteg szimbólummal, többféle értékrendszerrel 

és szubkultúrával, valamint egyéni és kollektív identitással találkozik. Az egyén egyre 

tágabb szabad mozgásteret kap választások, döntések, tudatos identitásképzési műveletek 

kivitelezésére.
2
 A mai, posztmateriális értékeket képviselő korosztály pedig szabadon 

válogat is ezek között aszerint, hogy melyikkel tud azonosulni, mi az, ami által az 

önmegvalósítás útján ki tud teljesedni. 

                                                 
1
 ÚJVÁRI Edit: A kulturális identitás kérdésköre és kutatásának lehetséges irányai. 

http://mek.oszk.hu/08200/08200/08200.pdf (2012.04.24.) p. 6. 
2
 PATAKI Ferenc: Identitás – személyiség – társadalom. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szocialpszichologia/ch10s06.html#id608248 (2012.04.27.) 

http://mek.oszk.hu/08200/08200/08200.pdf
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szocialpszichologia/ch10s06.html#id608248
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I. 1. Problematika és kérdésfelvetés 

 

Az általunk felvetett központi kérdés az, hogy a helyi közösségek aktív tagjai – akiknek a 

térség fejlesztése, ezzel együtt az ifjúság „megtartása” kiemelt célja – hogyan képesek az 

„újfajta” ifjúság felé a történelmi szimbólumokat és a hagyományok ápolásában megbúvó 

attitűdöket és identitásokat közvetíteni, hogy a fiatalság elfogadja, értékként élje meg a 

közösséghez való tartozást, sőt aktív részese legyen a helyi társadalomnak. 

Témaválasztásunk azért esett a Jászságra, mivel a térségben élők kollektív identitása 

évszázadok óta hozzájárul a jászok érdekartikulációjához és érdekérvényesítéséhez, 

valamint alapként szolgál a közösség önszervező képességéhez és a civil életben való 

részvételéhez. Ez az identitás különösen erős legitimációs alapot teremthet számos 

kezdeményezés számára. A lakosság körében létjogosultságot és megfelelő társadalmi 

bázist biztosíthat a helyi kulturális programok számára, a társadalmi tőkefelhalmozás egyik 

fontos eszköze lehet, elősegítheti a kooperatív magatartás elsajátítását, valamint 

megadhatja a „valahová való tartozás érzését” a 21. század emberének. A közösség 

biztonságot nyújthat, tartalmat és célt adhat életüknek.  Többek között a globalizáció és a 

multikulturalizmus hatására az egyén azonosságtudata megkérdőjeleződhet és szüksége 

van öndefinícióra, amely elsősorban a nemzethez, térséghez, közösséghez való tartozás 

lehet. 

A jász identitás is – mint minden közösségen alapuló identitás – több szinten 

értelmeződhet, és többféle funkciót betölthet az emberek életében. A jász identitás 

meghatározása és a fogalom pontos használata feltétlenül tisztázásra szorul, mert 

komplexitása, valamint szituatív használata kontextusonként változhat. Az identitás jellege 

lehet egyéni és/vagy kollektív, térségi és/vagy kulturális, hagyományokra építő, vagy 

modernitáson alapuló. A felsorolás természetesen nem teljes, de igyekeztünk a 

dolgozatunk kérdésfelvetése szempontjából releváns jellemzőket felsorolni. A jövőben a 

térség gazdasági, politikai és kulturális súlyának megítélésében az imént említett 

identifikációs elemek döntő tényezővé válhatnak attól függően, hogy melyik kerül 

előtérbe, az identitás problematikájának vizsgálata ezért is nagyon aktuális. Ahhoz, hogy 

pontosabb rálátással rendelkezzünk az identitást alakító tényezőkre, fontosnak tartjuk 

megismerni, hogy az identitás miként fejeződik ki az intézmények, csoportok és egyének 

mindennapi életében. Meg kell tudni, hogy jelenleg mennyire fontosak a múlt jelképei és 

öröksége a közösség és az egyén számára. Fontos feltérképezni, hogy milyen szerepe lehet 
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a jövőben a közösség és az egyén szintjén, mivel járul hozzá a civil szférához és hogyan 

mobilizálja az embereket. 

Hipotézisünk szerint a jász identitás alapvetően a népcsoport kulturális örökségén és 

hagyományain alapszik. A kulturális vonulat azonban önmagában nem fedi le teljesen az 

identitás eredetét, a jász emberek a térséghez is kötődnek, azonosságtudatuk a régióhoz is 

kapcsolható. További feltevésünk szerint a fiatalság körében is tapasztalható az identitás 

jelenléte, azonban leginkább azoknál, akik születésük óta élnek a Jászságban, vagy 

gyermekkorukban költöztek a térségbe, így az identitás elsajátítása szocializációjuk részét 

képezte. 

A dolgozat elsődleges célja tehát, hogy feltárja mennyire erős a jász identitás a térségben 

és mennyire képes kollektív identitásként funkcionálni, elsősorban a fiatalság körében. A 

megválaszolandó kérdés továbbá az, hogy a jász identitás (újra)felfedezése miként hat a 

kistérség jelenére és jövőjére, valamint az ott élők és elszármazottak hogyan élik meg az 

identitás létét, kötődnek-e hozzá, milyen szintű az identitás ápolására és fenntartására 

irányzott aktivitás, a térséghez és/vagy a kultúrához való kötödés. 

A dolgozat szerkezetének váza, egyben a dolgozat logikája a következő: a második 

fejezetben bemutatjuk annak a kutatásnak a módszertanát, mellyel az identitás jelenlegi 

formáját kívánjuk feltérképezni. A kérdőíves felmérés során több mint száz jászsági fiatalt 

kérdeztünk meg a Jászsághoz fűződő viszonyáról. 

A harmadik fejezet tisztázni hivatott az általunk használt fogalmi kereteket, melynek azért 

van nagyon fontos szerepe, mert a dolgozatban több olyan fogalmat is használunk, például 

az identitást, mely a szakirodalomban vitatott fogalomnak számít. A kulturális és regionális 

identitások országonként, népcsoportonként eltérőek lehetnek, sokrétű és komplex 

jelenségek, így azt is meg kell vizsgálni, hogy a jász identitásra milyen ismérvek 

bizonyulnak érvényesnek. A szakirodalom konszenzusára támaszkodva megkíséreljük 

tisztázni ezeket a fogalmakat. 

A negyedik fejezetben mutatjuk be a jász identitást. Elsőként megvizsgáljuk a népcsoport 

történelmének az identitás szempontjából releváns szegmenseit. Az identitás a múltban 

gyökerezik, nem alakulhatott volna ki, ha a jászok nem a magyaroktól eltérő 

népcsoportként, a magyarokat követően kerültek volna az ország területére. Az identitás 

kialakulásában fontos jelentősége volt, hogy megkaptak bizonyos kiváltságokat, melyeket 

a későbbiekben elveszítettek. A jászok eredetének ismerete tehát indokolt az identitás mai 
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formájának megértéséhez. Az identitással kapcsolatos aktuális kérdések is ebben a 

fejezetben kerülnek bővebben kifejtésre, ok-okozati viszonyokat kerestünk azt illetően, 

hogy az elmúlt két-három évtizedben miért erősödött meg az identitás jelenléte. Jelenlegi 

megjelenési formáját három területen tartjuk számottevőnek: 1) a szimbólumok használata 

és újrateremtése, 2) a hagyományőrzés, 3) a civil szervezetek tevékenységeinek területén. 

Az ötödik fejezetben elemezzük az általunk készített kutatás eredményeit. Bemutatjuk a 

felmérés általános eredményeit, a főként 18 és 30 év közötti fiatalok viszonyát a 

Jászsághoz, jász identitásukat. Három fő területen végeztünk adatgyűjtést: felmértük a jász 

identitás összetevőit a fiatalok életében, a jász kultúra ismeretét és elfogadottságát, 

valamint a fiatalok térségi kötődésének elemeit. A kutatás kérdései lefedik az általunk 

vizsgált területeket, miszerint az értékek és szokások hogyan mutatkoznak meg a fiatalok 

életében, mi a szerepe az identitásnak ebben, milyen a kapcsolat a civil szervezetek és a 

fiatalok között, milyen szerepet játszik az identitás a fiatalok lakóhelyválasztásában, és 

milyen szintű aktivitás mutatkozik az identitás fenntartására és ápolására.  
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II. Források, a kutatás módszertana 

 

Kutatásunk során a jászsági fiatalok térséggel kapcsolatos jellemző magatartásának, a jász 

identitáshoz való viszonyának és az identitás megjelenési formáinak megismerését tűztük 

ki célul. Empirikusan is bizonyítható összefüggések feltárására törekedtünk, melyek 

segíthetik a jelenség alaposabb megismerését és megértését. 

Elsőként az identitás, a Jászság, majd a nonprofit és civil szférával kapcsolatos hazai és 

nemzetközi szakirodalmat tanulmányoztuk át. A jászokkal foglalkozó szakirodalom főként 

történelmi és néprajzi témakörökben íródott, leginkább a jászok eredetével, kiváltságaival, 

a redemptio jogi körülményeivel és a jászok magyaroktól való eltérő életformájával, 

szokásaival foglalkozik. A jász identitás aktuális helyzetével, valamint a lakosság életében 

betöltött szerepével, megjelenési formáival részletesen egyik forrásunk sem foglalkozott, 

illetve már publikált statisztikai adatokat sem találtunk sok esetben, így például a 18 és 25 

év közötti, a Jászságban élő ifjúság aktuális számáról sem. 1998-ban készült egy kérdőíves 

adatfelvétel
3
 a Jászságban érettségizett és továbbtanuló fiatalok körében, mely a térséggel 

kapcsolatos jellemző magatartásokat, a letelepedési és elvándorlási motívumaikat 

vizsgálta. A kutatás óta azonban már több mint tíz év telt el, az akkor górcső alá vett 

fiatalságot egy másik váltotta fel. 

Mindezen okok arra ösztönöztek, hogy olyan felmérést készítsünk a jász fiatalokról, 

melyből kiderül, hogy az ő életükben megjelenik-e, fontos szerepet tölt-e be a Jászsághoz 

való tartozás, jelenleg mennyire erős a térséghez való kötődés, miben gyökerezik, és 

szolgálja-e a fiatalok aktivizálását, közösséggé való formálását, illetve mire számíthatunk a 

térség jövőjét illetően. 

Annak érdekében, hogy kérdéseinkre és felvetéseinkre pontos és aktuális válaszokat 

kapjunk, kérdőíves adatfelvételt végeztünk a Jászság fiataljai körében. A kérdőív
4
 

összeállításakor a kérdésekre előre megadtuk a válaszlehetőségeket (zárt kérdések), mert 

úgy gondoltuk, hogy a lekérdezés ezen formája növeli a kitöltési hajlandóságot, s így 

nagyobb minta állhat rendelkezésünkre. Az online kérdőív segítségével és az ún. „hólabda-

módszerrel” dolgoztunk, azaz első körben a Jászság mind a 18 településén, több mint 160 

18 és 30 év közötti fiatalt kértünk meg, hogy válaszoljon a kérdéseinkre, illetve küldje 

                                                 
3
 „Fiatal értelmiségiek kötődése a Jászsághoz” címmel a MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi 

Tudományos Intézetek Szolnoki Társadalomkutató Csoportja által készített kérdőíves felmérés. 
4
 Lásd 1. sz. melléklet 
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tovább saját ismeretségi körében. Végül a 18 település közül 14-ből 117 fiatal töltötte ki a 

jász identitással kapcsolatos, 12 kérdésből álló űrlapot. 

A kérdőív összeállításakor figyeltünk rá, hogy rövid kérdéseket tegyünk fel, melyek nem 

riasztják el az önkéntes válaszadókat, azonban célirányosan és egyértelműen választ is 

kapjunk a felmerült kérdésekre. A kérdések megfogalmazásakor törekedtünk az egyszerű, 

közérthető nyelvezetre. A válaszlehetőségeket úgy állítottuk össze, hogy a legkülönbözőbb 

attitűdök, válaszlehetőségek kifejeződésére is legyen lehetőség; ahol releváns volt, 

kiegészítettük a „nem tudom” és az „egyéb” kategóriákkal a felsorolást, hogy biztosítsuk a 

megkérdezettek egyéni válaszainak megjelenési lehetőségét is. 

A kérdéseket három témakör alapján állítottuk össze. Egyrészt kérdeztünk a jász identitás 

vonatkozásában: mennyire érzi fontosnak, hogy jász, és ez miben nyilvánul meg. A 

következő kategória mentén a jászsággal kapcsolatos kulturális ismeretekre és attitűdökre 

irányoztuk a kérdéseket. Ezek alapján kíváncsiak voltunk, hogy ismerik-e a jászok 

eredetét, a jászok tradicionális jelképeit, valamint, hogy részt szoktak-e venni a 

hagyományőrző tevékenységekben és, ha igen, akkor melyek azok, ahol a fiatalság aktív és 

fontosnak tartja a részvételt. A harmadik terület, melyre igyekeztünk rávilágítani, az a 

térségi kötődés. Fontosnak tartják-e megemlíteni, esetlegesen hangsúlyozni, hangoztatni, 

hogy a Jászságban élnek, illetve azt, hogy a Jászságból származnak, valamint későbbi 

életük során szeretnének-e ott maradni, vagy a térségből csak ideiglenesen mentek el (pl. 

tanulás okán), de szeretnének a Jászságba visszatérni és ott élni. 

A kérdéseket arra éleztük ki, hogy bizonyítható legyen a fiatalok identitástudata, másrészt, 

hogy kiderüljön, milyen jellegű ez az identitás és van-e aktivizáló és/vagy megtartó ereje 

napjainkban. 

A kitöltött űrlapok beérkezését követően először megvizsgáltuk a gyakorisági eloszlásokat 

a nem, az életkor, a válaszadók lakhelyének vonatkozásában. Ezek után a fentebb kifejtett 

három kategóriát (öntudat, kulturális és térségi vonatkozások) vizsgáltuk egyesével a 

kapott eredmények viszonyában. 

A felmérési eredmények általános tendenciáinak bemutatását követően az egyes 

változópárok kombinációját vizsgáltuk meg, hogy hatékonyan rávilágítsunk az egyes 

összefüggésekre, melyekből következtetéseket tudunk levonni, ok-okozati viszonyokra 

tudunk rávilágítani.  
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III. Fogalmi keretek 

III. 1. Az identitás 

 

Az identitás egy gyakorta használt fogalom, melynek különböző vonatkozásokban 

különböző jelentése lehet, fogalmi meghatározása az elmúlt évtizedekben a 

társadalomtudományok egyik gyakran vizsgált és elemzett tárgyává vált. 

Meghatározásának nehézségét nagyban nehezíti, hogy nem egy statikus, hanem folyton 

változó jelenségről van szó, ami sosem tekinthető befejezettnek és nem is állandó.
5
 

Hatással lehet az új generációk, a csoportba „újonnan érkezők” megjelenése, valamint más 

külső hatások is. 

A latin eredetű identitás szó azonosságot, önazonosságot, öntudatot jelent.
6
 Egy bővebb 

meghatározás szerint az identitás valamely személy nyelvi, etnikai, kulturális 

hovatartozása, és/vagy valamely csoport maga által vállalt nyelvi, etnikai, kulturális 

jellegzetességeinek összessége.
7
 

Az identitástudat egy rétegzett fogalom mind térben, mind időben – írja Gereben Ferenc. 

Szerinte a térbeliség vertikális szintjén az egyén elhelyezi magát a társadalmi erőtérben, 

azaz tisztázza a társadalmi közösségekkel (család, szakmai csoportok, vallási és nemzeti 

közösségek stb.) kiépített kötődéseit. A Gereben által „térbeli identitásnak” nevezett 

jelenség horizontális szintje a fenti közösségekhez való viszony egymás iránti dimenzióit 

jelenti: a csoport-hovatartozás megélése, csoport-önkép, kulturális és vallási identitás. Az 

identitástudat időbeli dimenziójában helyet kapnak a múlttal kapcsolatos (egyéni, családi, 

lokális, nemzeti) tudati képek, a jelenről és a jövőről alkotott elképzelések (jövőkép).
8
 

Gyáni Gábor Identitás, emlékezés, lokalitás című cikkében gyakran hivatkozik Erik H. 

Erikson fogalmi meghatározására: „az identitás a személyes azonosság és folyamatosság 

szubjektív érzésének megléte, amely egy közös világkép azonosságában és 

folyamatosságában való hittel párosul.”  

                                                 
5
 JACOBS, Dirk – MAIER, Robert: European identity: construct, fact and fiction 

http://users.belgacom.net/jacobs/europa.pdf (2012.04.24.) 
6
 BAKOS Ferenc (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára (Budapest Akadémiai Kiadó 1994) p. 332. 

7
 TOLCSVAI NAGY Gábor (szerk.): Idegen szavak szótára (Budapest Osiris Kiadó 2007) p. 457. 

8
 GEREBEN Ferenc: Identitás, kultúra, kisebbség (Budapest Osiris Kiadó, MTA Kisebbségkutató Műhely 

1999) p. 58. 

http://users.belgacom.net/jacobs/europa.pdf
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Gyáni Erikson értelmezését további elemekkel egészíti ki. A szubjektív állandóság ezek 

alapján a közösségben való állandóság állapota, mely ún. szupra-individuális, kollektív 

azonosságtudat. Ilyen lehet például a nemzeti, a nemi, a faji stb. identitás.
9
 Véleményünk 

szerint ilyen kollektív azonosságtudatról beszélhetünk a jász identitás esetében is, ezt a 

Gyáni-féle megközelítést tartjuk leginkább illeszthetőnek a Jászságban fellelhető csoportos 

öntudatra, melynek vizsgálatát tekintjük jelen dolgozat elsődleges céljának. 

A kollektív identitás a társadalmi hovatartozás tudata, mely a közös tudásban és 

megemlékezésben gyökerezik.
 
A kollektív identitás létrehozható a hagyományokkal, a 

történelemmel, a kulturális és kommunikatív emlékezés révén attól függően, hogy spontán 

vagy mesterséges ez a megemlékezés. Ezt nevezzük kollektív emlékezésnek, melynek egyik 

legfőbb célja az identitás megteremtése és fenntartása azáltal, hogy az emlékezet kulturális 

tudássá és gyakorlattá válik, ami pedig identitást teremt. A kollektív emlékezés során a 

lokális történelem történelmet szerkeszt a lakosoknak, archiválja a múlt dokumentumait, 

szerepeket és alkalmakat állandósít a múltról való beszédnek. A hangsúly tehát átkerül a 

múltra való emlékezésre és az arra történő hivatkozásra. A lokális színtéren hangsúlyos 

események (pl. a megtelepedés ténye, a település nevének első említése, egy kivételes jogi 

és/vagy egyéb státusz elnyerése, privilégiumok, stb.) a kollektív emlékezésre teremtenek 

alkalmat.
10

 A közösség emlékezete és identitása pedig elválaszthatatlan egymástól, mert a 

csoport saját történelmére emlékezve bizonyosodhat meg saját identitása felől.
11

 

Gyániéhoz hasonló fogalmi meghatározással él Assmann is:  

„kollektív identitáson azt a képet értjük, amelyet egy csoport önmagáról fest, s amellyel a 

tagok azonosulnak. A kollektív identitás azonosulás kérdése a részt vevő egyének részéről: 

’önmagában’ nem létezik, hanem mindig csak annyiban, amennyiben egyesek hitet tesznek 

mellette. Ereje attól függ, mennyire él elevenen a csoporttagok tudatában, mennyire képes 

motiválni a gondolkodásukat és a cselekvésüket. A magától értődő hovatartozás inkább az 

egyén tudatküszöbe alatt, cselekvésirányító önelképzelésén kívül keresendő. Csak 

tudatosítás vagy tudatosulás eredményezheti a hovatartozás mi-azonossággá fokozódását. 

A kollektív identitás nem más, mint tudatosult társadalmi hovatartozás. Kollektív identitás 

teremtésére csak akkor kerül sor, ha a közös vonás tudatossá válik, és az is marad.”
12

 

                                                 
9
 GYÁNI Gábor: Identitás, emlékezés, lokalitás 2000. http://www.ketezer.hu/menu4/2008_06/gyani.html 

(2011.11.20.) 
10

 Lásd GYÁNI 2008 
11

 ASSMANN, Jan: A kulturális emlékezet (Budapest: Atlantisz Könyvkiadó 1999) p. 47-53. 
12

 Lásd ASSMANN 1999 p. 131-134. 

http://www.ketezer.hu/menu4/2008_06/gyani.html


11 

 

A dolgozatban eltekintünk az egyéni és a személyes identitás értelmezésétől, csak a 

kollektív identitásokkal foglalkozunk, ugyanis az egyéni identitás inkább szituációfüggő, 

sokkal inkább választható, más szóval az egyén saját magát (és mások is őt) az adott 

helyzettől függően azonosítja. A jász identitásra véleményünk szerint nem érvényes a 

szituatív jelleg. A kollektív identitások sokkal inkább nevezhetőek mindent áthatónak, 

tartósabbnak, és tükröződik bennük az önmeghatározás globalitása, valamint jobban 

ellenállnak a változásoknak is. Különösen igaz ez a vallási és etnikai, illetve napjainkban a 

nemzeti identitásokra.
13

  

 

III. 1. 1. AZ IDENTITÁS KIALAKULÁSA 

 

A közösség egyéneinek identitása részben vele született, részben a szocializációs folyamat 

során sajátítandó el. Jan Assmann értelmezésében „az identitás a tudat ügye, vagyis egy 

önmagunkról kialakult tudatlan kép tudatosulása.”
14

 A „tudatlan kép” kifejezés találóan 

kifejezi az identitás kialakulásának ösztönös jellegét. 

Az elsődleges szocializáció során „az egyén ismereteket, attitűdöket és értékeket sajátít el 

az adott társadalom kultúráját alkotó ismeretekből, attitűdökből és értékekből.”
15

 Jelentős 

szerepük van a már gyermekkorban megismert és átélt magatartásformáknak, melyek 

létrehozzák a közösség tagjainak kötődését azokhoz az értékekhez, amelyek az identitás 

alapjául szolgálnak.
16

 

A kollektív identitás meglétének egyik első eleme a csoporthoz való tartozás felismerése, 

majd ezek után alakul ki az identifikáció a szimbólumok köré, azaz az egyén „kollektív 

tudatra ébred”. A kollektív identitás kialakulásában fontos szerepet játszanak a közös 

mítoszok, történetek is. Ez az általában idealizált közös múlt igazolja az etnikumot, a 

vallási közösséget, nemzetet, kultúrát, civilizációt.
17

 

  

                                                 
13

 SMITH, Anthony D.: National identity and the idea of European unity. 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic162929.files/F_Eurosceptism/Smith (2012.04.14.) p. 59. 
14

 Lásd ASSMANN 1999 p. 129. 
15

 PERCHERON, Annick: „Az egyén politikai formálódása” In: Szabó Ildikó – Csákó Mihály (szerk.): A 

politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából (Budapest Új Mandátum 

Könyvkiadó 1999) p. 18. 
16

 Lásd PERCHERON 1999 p. 35. 
17

 DÁVID Ágota: Európai kulturális identitás http://epa.oszk.hu/00000/00026/00017/pdf/2002_309_david.pdf 

(2012.01.20.) p. 99. 

http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic162929.files/F_Eurosceptism/Smith
http://epa.oszk.hu/00000/00026/00017/pdf/2002_309_david.pdf
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III. 1. 2. AZ IDENTITÁS KIALAKÍTÁSA 

 

A premodern társadalmakban az identitás többnyire adott volt. Ezzel szemben a modern 

társadalmakban az identitás bizonyos szempontokból létrehozott és sokszor választható. 

Természetesen az egyén a modern társadalomban is beleszületik egy tőle független 

társadalmi viszonyrendszerbe és ez az elsődleges szocializáció során kialakuló 

identifikáció erőteljesebben épül be tudatába, mint a későbbiek.
18

 A másodlagos 

szocializáció során kialakuló, gyakran többszörös (multiple) identitást eredményező 

identitások fontossága a szituáció függvényében változik, nem statikus hierarchia alapján 

követik egymást, hanem az egyén élete során változtatja kötődéseit, sőt azok fontossági 

sorrendjét is. Normál esetben ezek az identitások békésen megférnek egymás mellett, de 

előfordulhat az is, hogy összeütközésbe kerülnek egymással, ami az egyén számára 

feszültséget okoz.
19

 

Az identitást általában valaki máshoz viszonyítva határozzuk meg. Ahogy Assmann is írja, 

az identitás további identitásokat feltételez.
20

 Egy-egy közösség identitásának 

kiformálódásában nagyon fontos szerepet tölt be az adott közösség külső megítélése is, az, 

hogy más közösségek mit tartanak róluk, milyennek látják őket, milyen tulajdonságokat 

rendelnek hozzájuk.
21

 Azzal, hogy az identitást valaki mással szemben határozzák meg a 

közösségek, azzal párhuzamosan saját kultúrájukat magasabb rendűnek, rendkívülinek 

tartják, amely fölötte áll az összes többinek. Ez az ún. negatív identitáskép azonban hosszú 

távon „gyenge identitást” eredményez. Az identitásnak csak a pozitív, a saját 

hagyományokra, helyi jellegzetességekre, a kultúra tudatos megóvására épülő változata 

lehet tartós
22

 és vezethet olyan eredményre, mely a társadalom hasznára válik. 

  

                                                 
18

 ROSTOVÁNYI Zsolt: „Európaiság, európai identitás és az európai integráció” In: Az Európai Unió évkönyve 

1999-2000 (Budapest, Osiris - DHV Magyarország, 2000) p. 438. 
19

 Lásd SMITH 1992 p. 59. 
20

 Lásd ASSMANN 1999 134. 
21

 Lásd ROSTOVÁNYI 2000 p. 459. 
22

 Lásd DÁVID 2002 p. 99. 
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III. 2. A kulturális identitás 

 

Az identitások vonatkozásában a kultúra alapvető tényező – írja Újvári Edit. A kultúra 

értékkategóriákat, ezáltal identitásmintákat közvetít, amelyekkel azonosulhatunk, vagy 

éppen ellenükben új értékeket határozhatunk meg.
23

 Ezek az identitásminták erősítik meg a 

közösség tagjainak összetartozás-tudatát bizonyos jelképek, jelképes értékű cselekedetek, 

tárgyak segítségével, ezek alapján alkot a közösség egy csoportot.
24

 

„A kulturális identitás a közösség – és benne az egyén – azonosságtudatát alakító értékek, 

normák, viselkedésminták, tudás- és hagyományrendszerek összessége.”
25

 Assmann szerint 

a kulturális identitás „tudatos részvétel valamilyen kultúrában, tehát egy adott kultúra 

megvallása.”
26

 A kulturális identitást az ember tehát „nem egyszerűen kapja; azt 

kollektíven konstruálják meg számára a tapasztalatok, az emlékezet, a tradíció (ami szintén 

lehet konstruált) és kulturális, politikai és társadalmi gyakorlatok/eljárások és 

kifejezésformák rendkívüli sokfélesége alapján.”
27

 

Anthony D. Smith, aki az identitások közül elsősorban a nemzeti identitásokkal 

foglalkozik, a kollektív kulturális identitásnak három fő alkotóelemét határozza meg: a 

közös folytonosságot az adott népesség egymást követő generációi között, a közös 

emlékeket a közös történelmi eseményekre és személyiségekről, valamint ebből a kettőből 

származtatja a harmadikat: az egység és a kultúra közös sorsába vetett hitet. Az egyén 

szempontjából szemlélve nem létezhet kulturális identitás a közös emlékek, a közös 

történelem és a folytonosság érzése nélkül. A közös múlt értelmezése a kulturális közösség 

generációi által meghatározó eleme a kulturális identitás fogalmának.
28

 

A kulturális identitás összetevőiből, a közös hagyományok és természeti adottságok 

alapján született „sokszínű kultúra együttes értékei pedig megteremthetik annak a széles 

körű együttműködésnek az alapjait, amiben nemcsak nyelvi kultúránk és etnikai kulturális 

létünk, hanem ezen belül saját sokféleségünk, régiónk kultúrájának sokszínűsége is 

                                                 
23

 Lásd: ÚJVÁRI p. 4. 
24

 HOPPÁL Mihály: Magyar nemzeti jelképek és kulturális identitás 

http://www.deol.hu/disputa/2006/Disputa_06-07.pdf (2012.04.21.) p. 103. 
25

 Lásd ÚJVÁRI p. 4. 
26

 Lásd ASSMANN 1999 p. 133. 
27

 SAID, Edward: Európai kulturális identitás. http://epa.oszk.hu/00000/00012/00037/said.htm (2012.04.14.) 
28

 Lásd SMITH 1992 p. 58. 

http://www.deol.hu/disputa/2006/Disputa_06-07.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00012/00037/said.htm
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megőrizhető.”
29

 A saját kultúrához tartozás tudata azonban nem tetszőlegesen 

változtatható, érdekszerűen alakítható konstrukció. Ahogyan az identitásra általában is 

igaz, a kulturális identitásra kiváltképpen az, hogy „kezdeti szocializáció során, a nevelési 

folyamatokban és a társadalmi környezetben létrejövő személyiségben hosszú ideig 

érzelmi vonatkozásaiban van jelen, (…) [de] tovább mélyülhet, szellemi állásfoglalássá, a 

személyiség érzelmi világának és értéktudatának meghatározó jegyévé, sajátos én-tudattá 

érhet.”
30

 

A kapitalizmus és bürokrácia modern érájában mind számukban, mind arányukban 

növekedtek a lehetséges kulturális identitások. Smith szerint a nem és a kor tartósnak 

bizonyulnak, az osztály és vallási hovatartozás folyamatosan befolyással bír, de 

napjainkban a szakmai, polgári és etnikai kötődések is megszaporodtak, egyre nagyobb 

tömegeket mozgósítva a világon.
31

 Európában az esetek többségében a nemzeti-, 

nemzetiségi-, etnikai identitások újjászületése hiába mozgósítanak több embert, a 

posztmodern identitások képlékenyebbek és széttöredezettebbek.
32

 

„A személyes kulturális identitás, a közös kultúra átéléséből fakadó egyéni felelősségtudat 

és a közösség jövője iránti erkölcsi elkötelezettség a regionális kultúrák hagyománya.
33

 A 

kulturális identitás ezen a ponton kapcsolható össze a térségi kötődéssel, ugyanis „a 

kulturális identitás sajátosságai a személyes környezet iránti igény, egy adott helyhez 

tartozás vágya, a közösséghez is kapcsolódó identitástudat és értéktudat, az értékek 

érvényességébe vetett hit és a kultúra ebből származó fenntartó ereje”
34

 – ahogyan 

Vámossy fogalmaz nagyon találóan.  

                                                 
29

 VÁMOSSY Ferenc: Kultúra, építészeti kultúra, identitás. http://www.deol.hu/disputa/2006/Disputa_06-

07.pdf (2012.04.21.) p. 56. 
30

 Lásd VÁMOSSY 2006 p. 57. 
31

 Lásd SMITH 1992 p. 58. 
32

 Lásd ROSTOVÁNYI 2000 p. 462. 
33

 Lásd VÁMOSSY 2006 p. 56. 
34

 Lásd VÁMOSSY 2006 p. 56. 

http://www.deol.hu/disputa/2006/Disputa_06-07.pdf
http://www.deol.hu/disputa/2006/Disputa_06-07.pdf
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III. 3. A regionális identitás 

 

„Önmeghatározásunk – mely mindannyiunk egyik alapvető szociológiai szükséglete – 

fontos eleme, hogy területileg-térségileg hová tartozunk”
35

 – írja Nárai Márta, mely 

alátámasztja azon véleményünket, hogy az identitás vizsgálatakor fontos megvizsgálni azt 

a teret, ahol a közösség kollektív identitással rendelkezik, hiszen a különböző földrajzi 

szintekhez való tartozás érzése országonként, népcsoportonként változó, attól függetlenül, 

hogy a nemzetközi szakirodalom egységesen regionális identitásnak nevezi a térségekhez 

kötődő identitást.
36

 

A területi hovatartozás alapján elkülöníthető identitásokat kettéválaszthatjuk. Egyik 

csoportba tartoznak a lokális, regionális, nemzeti identitások, melyek a közös etnikai, 

nyelvi, kulturális háttéren alapulnak és kialakulásukat alapvetően spontánnak nevezhetjük, 

hiszen nagy szerepe van benne a közös történelemnek. Jelentőségük és az irántuk érzett 

elköteleződés országonként, népcsoportonként eltérő.
37

 A másik oldalon áll az ún. globális 

identitás, mely a modern kor terméke, kialakulása motorjának az információs, 

kommunikációs rendszerek tökéletesedése, világméretűvé válása tekinthető. Jellemző rá a 

világszerte egyre inkább elterjedő egységes gondolkodás és viselkedésmód, a fogyasztói 

kultúra, a legújabb trendekhez való igazodás. Ez az identitás inkább egy felülről irányított 

(top down) jelenség.
38

 

Wolfgang Knapp szerint a regionális identitás magába foglalja a régiók olyan jelenségeit, 

mint a régiót alakító lakók területi közösségre vonatkozó elképzelései, a régió imázsa és az 

elvárások, kilátások különböző alakjai.
39

 Ezek alapján a regionális identitásról is 

elmondhatjuk, hogy „fikció, metafora, hiszen tagjának lenni szimbolikus valóság”.
40

 

Knapp különbséget tesz a „régió identitása” és a „lakók regionális identitása” között. 

Utóbbi alkategóriájaként említi a „regionális csoporttal vagy közösséggel való 

identifikációt”, melyet még tovább tipizál: lehet „valós” vagy „képzelt”. Az előbbi a 

tényleges („face-to-face”), az egyének régióval összefüggő kapcsolataira utal, mint például 

                                                 
35

 NÁRAI Márta: Gondolatok a regionális identitásról. Identitáselemek a Nyugat-Dunántúli régióban. 

http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/1280/2556 (2012.01.03.) p. 137. 
36

 Lásd NÁRAI 2009 p. 138. 
37

 Lásd DÁVID 2002 p. 100. 
38

 Lásd DÁVID 2002 p. 101. 
39

 KNAPP, Wolfgang: Regional identity – A conceptual framework 

http://www.saulproject.net/downloads/A%20Sense%20of%20Place/Rhein%20Ruhr%20symposium/W%20K

napp.pdf (2012.04.27.) p. 2. 
40

 Lásd ASSMANN 1999 p. 132. 

http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/1280/2556
http://www.saulproject.net/downloads/A%20Sense%20of%20Place/Rhein%20Ruhr%20symposium/W%20Knapp.pdf
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a regionális egyesületekben való tagság. Az „elképzelt identifikáció” alatt azt az 

azonosulást érti, melyben az egyén intézményesített gyakorlatok által osztozik a régió és a 

társadalom azonosságtudatában; ilyen lehet például a regionális újságok, vagy politika 

színtere.
41

 

Az előbbiek alapján tehát annyi bizonyos, hogy a regionális identitás egyszerre tudatos és 

emocionális azonosulás, valamint „a szocializációs folyamat eredményeként létrejövő 

kötődés egy területhez, az ott élő emberekhez”.
42

 Ezt a jelenséget erősíti az Európai Unió 

politikája is, mely szerint minden térségi identitás érték. 

A regionális identitás jeles kutatója, Detlef Ipsen szerint az „egy térséghez való tartozás 

érzésének” egyszerre feltétele a régió lehatárolása (Kontur) valamilyen sajátosság, 

egyediség alapján, a koherencia (Kohärenz), tehát az összetartozás és a komplexitás 

(Komplexität), sokszínűség.
43

 Beigazolódni látszik Assmann azon véleménye, miszerint 

„az identitás egyszerre jelent egységet és egyediséget.”
44

 

A regionális identitás szintjeit Nárai Márta fogalmazza meg, három szintet különít el 

aszerint, hogy mi az egyén viszonya a térséghez. Az első szint a kognitív szint, amikor az 

ott élők tudatában a régió mint önálló, egyedi területi egység jelenik meg. A következő az 

affektív, érzelmi szint, ahol a régió a személyes identitás szempontja, azaz az egyén 

énképének integráns részévé válik a területi hovatartozás érzése. A konatív szinten a régió 

mint a szociális identitás szempontja jelenik meg, a csoport azonosságtudata, a „mi-tudat” 

jelenik meg benne.
45

 

Nárai a regionális identitást dimenziónként is elkülöníti, mellyel a regionális identitás 

összetevőit határozza meg egyúttal. Véleménye szerint egy régiónak akkor lesz saját 

identitása, ha más régióktól eltér stratégiai tervét (stratégiai identitás), kulturális vagyonát 

(kulturális identitás) és funkcionális tevékenységeit (funkcionális identitás) illetően. A 

stratégia egy közös, dokumentált jövőképet jelenít meg, a kulturális dimenziót a közös 

öntudat és a szimbólumok testesítik meg, melyek kifejezik a régió egységét. A funkcionális 

dimenzió a közös gazdasági-társadalmi együttműködéseket és kapcsolatokat jelenti.
46

 

  

                                                 
41

 Lásd KNAPP p. 5. 
42

 Lásd NÁRAI 2009 p. 138. 
43

 IPSEN, Detlef: „Regionale Identität” In: LINDNER, Rolf (Hg.): Die Wiederkehr des Regionalen. Über neue 

Formen kultureller Identität. (Frankfurt/Main Campus Verlag 1994) p. 236. 
44

 Lásd ASSMANN 1999 p. 150. 
45

 Lásd NÁRAI 2009 p. 139. 
46

 Lásd NÁRAI 2009 p. 139. 
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IV. A jász identitás 

IV. 1. A jász identitás eredete 

 

„A történelem az identitás nélkülözhetetlen eleme. A múlt igazolja a nemzeteket, 

etnikumokat, kultúrákat és civilizációkat.” – írja Rostoványi Zsolt.
47

 Jan Assmann le is 

szögezi: „egységük és páratlanságuk tudatát csoportok jellemzően múltbéli eseményekre 

alapozzák. A társadalmaknak elsősorban az önmeghatározás végett van szükségük a 

múltra.”
48

 A jász identitás feltérképezésében és megértésében tehát múltjának megismerése 

kihagyhatatlan lépés. Ahhoz, hogy megismerjük az identitás eredetét, ismernünk kell a 

népcsoport eredetét. Ezt a fejezetet ennek tanulmányozására szánjuk, koncentrálva az 

identitás kialakulásában, átörökítésében releváns eseményekre, kulturális jegyekre. 

A jászok magyarországi letelepedése a 13-14. században történt,
49

 napjainkra teljesen 

asszimilálódtak, magukat magyarnak tartják, sajátos mégis, hogy jász mivoltukat erősen 

hangoztatják.
50

 Iráni eredetű nyelvüket a 15-16. századig használták, megőrizve ezzel is 

zártságukat más népekkel szemben, amíg római katolikus hitre át nem tértek.
51

 1323-ban 

elnyert, majd a „redemptio” által 1745-ben visszaszerzett privilégiumok erősítették a 

jászok függetlenségét, önállóságát, területi egységét, kultúrájuk zártságát és egységét,
52

 

valamint a jászokat a többi lakos fölé emelték.
53

 Identitásuk kialakulásának, 

fennmaradásának többféle oka véleményünk szerint kétségtelenül a fent említett történelmi 

okokban keresendő. 

A jászok már a 14. században is határozott öntudattal, nép- és nemzetségtudattal 

rendelkeztek, politikai és gazdasági szerepük folyamatosan nőtt, valamint arculatuk egyre 

inkább karakterizálódott.
54

 A 15-16. században felvették a római katolikus vallást, mely a 

magyarokkal való asszimilálódást nagyban segítette.
55

 „A jászok sok tekintetben 

beolvadtak a magyarságba. Eltűnt korábbi éles különállásuk, de öntudatuk nem szűnt meg, 

                                                 
47

 Lásd ROSTOVÁNYI 2000 p. 443. 
48

 Lásd ASSMANN 1999 p. 131. 
49

 SZABÓ László: Jászság (Gondolat 1982) p. 11. 
50

 „Mi jászok vagyunk, de magyarok. A magyarok közül a jászok a legkülönbek.” Lásd SZABÓ (49. l.j.) p. 9. 
51

 Lásd SZABÓ 1982 p. 14. 
52

 Lásd SZABÓ 1982 p. 22-23. 
53

 Lásd SZABÓ 1982 p. 25. 
54

SZABÓ László: „A jászok hazánkban” In: SZOMBATHY Viktor – LÁSZLÓ Gyula (szerk.): Magyarrá lett 

keleti népek (Panoráma 1988) p. 184. 
55

 Lásd SZABÓ 1988 p. 191. 
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csupán átalakult… Bejövetelükkor még a jász etnikai tudat jellemezte e népet. 

Származásuk, nyelvük és kultúrájuk alapján különítették el nemzetségüket a kunokétól. Az 

1323-as kiváltságok elnyerése után már (…) a megszerzett feudális privilégiumra 

[hivatkoztak], amely megmentette őket a jobbággyá válástól, félig nemesi státust biztosított 

nekik, s önálló közigazgatást.”
56

 

A 16. században fejeződött be nyelvi váltásuk, korábbi gazdasági és kulturális különállásuk 

teljesen megszűnt és a magyarsággal való összeolvadásuk gyengítette a „mindenkori 

megtartó erőt jelentő öntudatukat.” Változott az identitás alapja: közjogi tudatról 

beszélhetünk, „már nem különálló, más származású népnek, hanem kiváltságos társadalmi 

rétegnek tekintik magukat.”
57

 

A 18. századi „eladatás”, a jobbágyi állapot elleni harc és a redemptio újabb változást 

hozott a jászok tudatában, valamint a kiváltságokért folytatott közös küzdelem és a 

megszerzett kiváltságok összekapcsolták a jászokat egymással és a kunokkal. A gazdasági 

előnyökkel járó önállóság elvesztése volt a helyi társadalom összefogásának első színtere. 

Létrejött az ún. Hármas Kerület, egy új Jászkunság nevű közigazgatási egység a jász 

Berény központtal, megszületett az ún. jászkun testvériség eszméje, megerősödtek a 

települési és a kerületi önkormányzatok. Az összefogás eszmei hátterét a saját történelem 

felelevenítése, megfogalmazása, ennek belső visszacsatolása és a külvilág felé történő 

demonstrálása adta: a kulturális elemeket szimbólumokként használták és fontosnak 

tartották eredetük, származásuk, történelmük számontartását.
58

 

A redemptiótól a jobbágyfelszabadításig eltelt békés évszázad során a régi hagyományok 

alapján formálódott a Jászság önálló kulturális területté. A Jászságot a néprajz ma „önálló 

etnikai csoportnak tekinti, amely sajátos öntudattal, jellegzetes kulturális jegyekkel 

különíthető el környezetétől.”
59

 A jászsági kultúra jellegzetesen integrált társadalmi és 

gazdasági kultúrává vált, amelyet magasrendű erkölcsiség és szigorú rend fog egybe. A 

jászok kultúrájára inkább a paraszti jelleg, a társas élet, a családi hagyományok jellemzőek, 

mint a művésziség.
60
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 Lásd SZABÓ 1988 p. 193-195. 
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 Lásd SZABÓ 1988 p. 197. 
58

 ÖRSI Julianna: „Múló és születő hagyományok a Jászkunságon” In: Kulcsemberek=Key figures (2002) 

(Túrkeve Túrkevei Kulturális Egyesület 2002) p. 267. 
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A 19. század folyamán a fent említett területi egység megszűnt, létrejött Jász-Nagykun-

Szolnok vármegye, megszűntetve a Jászságot mint közigazgatási egységet. A Jászság 

csupán egy alegységet jelent azóta, bár a századforduló táján minden település felvette, 

illetve megtartotta a „jász” előtagot, részt vállalva ezzel is a jász öntudat makacs 

továbbélésében.
61

 

A 19-20. századra a Jászság népe sajátos, a környező településektől eltérő gazdasági 

befolyásra és hatalomra tett szert, mely az ún. jász expanzióban került kifejezésre. 

Külsőleg gazdasági terjeszkedést jelentett: benépesítették a környező üres pusztákat, 

elvették a szomszédos településektől a gazdasági kibontakozás lehetőségét, a távolabbi 

településeket állataikkal és ipari termékeikkel árasztották el, valamint a 

munkalehetőségeket is elragadták az idénymunkák alkalmával. A jász expanzió ugyan a 

jászok gazdasági metódusain nyugodott, belső mozgatóereje azonban családszervezeti, 

öröklésjogi és magatartásbeli tényezők voltak. Az ún. különélő nagycsalád, melyben a 

jászok éltek tökéletes üzemszervezési, munkaszervezeti és vagyoni egységet biztosított, 

mely meghatározta a nemek és a korok munkamegosztását, a család munkaerejének minél 

gazdaságosabb kihasználását.
62 

A Jászságot sajátosan jellemzi a jász expanzió, mely „egy 

olyan komplex kulturális megnyilvánulás, melyben számtalan kulturális jelenség 

összegződik, s amelyben sajátosan kapcsolódnak össze a kultúra különböző területei.”
63 

A szellemi kultúra hasonlóan komplex összefoglalását az ún. jász magatartás adja, melyből 

két kulturális jelenséget emelünk ki: a jász öntudatot és az aulikus magatartást, mivel ezek 

a mai napig léteznek. 

A jász öntudatnak több összetevője van. A leglényegesebb a jász eredet, a jász etnikai 

tudat, mely valóságos alapokon nyugszik, de továbbélését a hajdani kiváltságok, a 

szabadság és a régi gazdagság emléke élteti. A jász eredetnek vannak a kultúrában 

valóságos maradványai (pl. a jász név), de ezek öntudatlanul élnek tovább, hiszen nincs 

semmiféle gyakorlati céljuk. A jász öntudat másik fontos összetevője a polgári tudat, mely 

a munkával szerzett vagyonnak biztosított értékmentő szerepet. Ez a Jászságban sajátosan 

keveredik az ún. redemptus tudattal. Mindkettő önmaguk becsülését hangsúlyozza, a 

munka, a vagyon és a nagy gazdasági tett élteti mindkettőt. Ez a két tudat olyan 

magatartást, gesztusokat alakított ki a környezettel szemben, amely élesen elválasztotta a 
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Jászságot a környező településektől, sőt ellenségességig fokozta a hangulatot a jászokkal 

szemben, de a közösségen belül sajátos erkölcsöt honosított meg, kötelezővé tette a vagyon 

fitogtatását, a szegénység takargatását és együtt járt egy nem autochton utánzással a 

szellemi kultúra területén.
64

 

Az aulikusság a jászok magatartását egész magyarországi történetük során jellemezte. Az 

aulikusság számos apró magatartásbeli sajátosságban nyilvánul meg. Kialakulásában 

szerepet játszott a Jászság eladatása és királyi keggyel való visszaváltása. Ez tette őket 

érzékennyé a felsőbb rétegek életmódjának tisztelete iránt, mely a későbbiekben egy 

sajátos hasonulási szándékhoz vezetett, így ahhoz is, hogy szellemi kultúrájuk ne legyen 

önálló. Ennek eredményeképp a polgári kultúra hamar utat nyert a jászsági lakosság 

körében, így gyorsabb volt mind az elmagyarosodás, mind a keresztény hitre való áttérés 

folyamata is.
65

 

A fentebb kifejtett jász magatartás fenntartása, karakterizálása természetesen a 

mindennapokban gyakorlati célokat szolgált: a kiváltságos helyzet, azaz az önálló 

közigazgatás és saját értelmiségi réteg fenntartását. Hiszen a privilégiumoknak 

köszönhették gazdasági felemelkedésüket, az új viszonyokhoz való alkalmazkodásukat, a 

nagyarányú előretörést és a polgárosodás lehetőségét. A meglévő öntudatot hivatalosan is 

erősítették, a spontán magatartási formákat intézményesítették, így a jász öntudat nemcsak 

a vezető és írástudó rétegben erősödhetett meg. 

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a jász expanzió és a jász magatartás von éles határt a 

Jászság köré. Mivel mindkét jelenség rendkívül komplex és egyszerre okai és 

következményei is egymásnak, ezért tekinthetjük a jász kultúrát egy zárt struktúrának.
66

 

A jászok zárt struktúrája a jobbágyfelszabadítás utáni jogi nivellálódás, a közigazgatási 

központ szerep 1876-ban való elvesztése után sem esett szét, a két világháború között is 

megmaradt zárt egységnek, sőt a mai napig nem bomlott fel, megújulóban van. A Jászság 

ma is kulturális egységként kezelendő.
67
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IV. 2. A jász identitás aktuális kérdései 

 

A jász identitás (ki)alakulását nagyban befolyásolta a stabil történeti kontinuitás: ez adott 

szilárd tájékozódási pontokat, éppen ezért az individuum és a közösség számára az 

azonosság kérdése elválaszthatatlan a múlt felidézésétől, így az identitás jelenlegi 

formájában nem meglepő az erős motiváció a történelmi szimbólumok és a hagyományok 

megőrzésére, ápolására, átörökítésére. 

A Jászberényi kistérség, azaz a Jászság a Mátra lábánál, a Zagyva és a Tarna folyók 

völgyében, az Észak-Alföldi régióban található, területe több mint 1 100 km
2
, 

lakónépessége több mint 84 000 fő.
68

 18 település alkotja,
69

 „a Jászság fővárosa” 

Jászberény, mely közigazgatási, gazdasági, kulturális és vallási központ. 

A jászok ma már magyarok, kultúrájuk szerves része az alföldi kultúrának, ám ezen belül 

„sajátos, külön egyéniséggel” is rendelkeznek.
70

 A jász név és tudat folyamatos 

fennmaradása védelmet, megtartó erőt, magatartást meghatározó erkölcsiséget és 

szellemiséget jelent ma is. A jász embereknek általában véve fontos a jász identitás, magát 

az azonosságtudatot és annak megnyilvánulási formáit: jelképeiket és hagyományaikat 

megőrzendő értéknek tartják, identitásuk értékőrző jelleggel bír. 

Szabó László a jász öntudat történetét, változásait kutatatta, melynek során a jász identitás 

fejlődésének 6 korszakát határozta meg.
71

 Ma az ún. történeti és kulturális tudat korát 

éljük, melyben a hagyományok kaptak erőteljesebb szerepet. „Ez a mai történeti és 

kulturális identitás tartalommal rendelkezik és karakteresebb arculatot öltött, melynek 

megnyilvánulását számos területen megfigyelhetjük.
72

 Az identitás megnyilvánulási 

területeit jelen dolgozatban három kategória köré csoportosítjuk: szimbólumok, 

hagyományőrző tevékenységek és a civil szféra, melyekkel egy-egy alfejezetben 

foglalkozunk. 

A jász identitás megerősödésének nagy lendületet adott az 1989-es rendszerváltás azzal, 

hogy a jász települések sorra meg/újraalkothatták közigazgatási jelképeiket, legtöbb 
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település ekkor indította el helyi újságjait, valamint a Jász Múzeumért Alapítvány a 

Redemptio c. honismereti lapot. 1993 óta minden évben megjelenik a Jászsági Évkönyv. 

Az identitás fenntartásában fontos szerepet játszik az emlékezés, mely különösen 

hangsúlyos formája az események dokumentálása, a múlt rögzítése, ezért nagyon fontos 

körüljárni ezt – a Jászságban jellemzően – a civilek által végzett tevékenységet. 

A jász identitás utóbbi évtizedekben történő megerősödésének előzményét és feltételezhető 

okait az alábbi lehetséges célok mentén sorakoztathatjuk fel, természetesen nem elkülönült 

jelenségekként, hanem egy komplex folyamat egy-egy összetevőjeként. 

Elsőként említendő a regionalizálódás tendenciáját követő alulról szerveződő (bottom-up) 

területi egységek egyre intenzívebb megjelenése a politikai döntéshozatali platformokon.
73

 

Ehhez kapcsolódik a globalitás-lokalitás jelensége. Az egységesüléstől és a helyi 

jellegzetességek elvesztésétől való félelem generálja a helyi sajátosságok, tudás és 

erőforrások felértékelődését, melynek következtében a kulturális és táji adottságok 

meghatározó szerepet játszanak.
74

 

A kulturális örökség védelme, felértékelődése előnyöket, sajátos imázst ad a térségnek, 

mely egyrészt a térséget kívülről szemlélők szempontjából turisztikai tényező, másrészt az 

ott élő embereket tekintve a kohézió, a közösségben élés eszköze.
75

 Ilyen jellegű 

tevékenység megfigyelhető a Jászságban is, a Jászkun Kapitányok Nyomában elnevezésű 

tematikus túraútvonal 2010-es létrejötte esetében, mely a térség sokrétű történelmi-

kulturális örökségére építkezve tudatos turisztikai eszközökkel kívánja a térséget 

népszerűsíteni.
76

 

Ezeken kívül fontosnak tartjuk megemlíteni a jász identitás felemelkedésének lehetséges 

okai között azt a tényt, hogy a térségi identitástudat erős közösségi humán tőkét teremt,
77

 

így az identitás tudatos fenntartása a politikai tőkekonvertálás egyik jelentős eszköze 

lehet.
78

 Az erős regionális identitás a forrásszerzés eszköze volt az elmúlt években, hiszen 

a döntések és a forráselosztások jelentős része oda összpontosult, ahol a helyi, regionális 
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identitásépítési gyakorlatok (pl. a kistérségi társulások kialakítása) folytak.
79

 A fentebb 

említett okokon kívül lehet szó divatról is, ha az ún. etnikai megújulás korát vesszük 

figyelembe – írja A. Gergely András.
80

 Végül az Európai Unióhoz szorosan kapcsolódó 

tendencia, az ún. „régiók versenye” kapcsán a regionális érdekek felismerése mentén 

szerveződő érdekközösségről is beszélhetünk a Jászság kapcsán.
81

  

                                                 
79

 BIRÓ A. Zoltán: A regionális identitás szerveződésének új formái 

http://epa.oszk.hu/00400/00462/00014/pdf/253_biro.pdf (2012.04.24.) 
80

 Lásd A. GERGELY 2000 p. 59. 
81

 Lásd A. GERGELY 2000 p. 60. 

http://epa.oszk.hu/00400/00462/00014/pdf/253_biro.pdf


24 

 

IV. 3. A jász identitás megjelenési formái 

 

IV. 3. 1. JELKÉPEK 

 

Mivel egyetértünk Hoppál Mihály megállapításával, miszerint „a szimbolizálás egyik fő 

funkciója a társadalmi kapcsolatok és az együttműködés elősegítése,”
82

 és a kollektív 

identitás nemzedékeken át való fenntartásában a szimbólumoknak is fontos szerepet 

tulajdoníthatunk,
83

 így ebben a fejezetben a jász identitás körül kialakult, aköré formált 

jelképeket ismertetjük. 

1990-ben a megyei közgyűlés névadásban kinyilatkoztatta a jászkun örökséget, így a 

közigazgatási egység neve ismét Jász-Nagykun-Szolnok megye lett, továbbá visszatértek a 

történelmi jelképekhez,
84

 például a történelmi címer használatához.
85

 

A rendszerváltás után nemcsak a megye, hanem a jász települések is újrafogalmazták 

jelképrendszerüket, melynek legszembetűnőbb példái a közigazgatási jelképek: zászlók, 

címerek, pecsétek. A települések zászlóinak elkészítésekor a régi zászlókat vették alapul, 

melyen a kék szín, a jászok ősi színe dominál. Napjainkra a történelmi zászlókat is 

rekonstruálták, melyek az ünnepi rendezvényeken a település, az ország és az Európai 

Unió zászlói mellett díszelegnek; a zászlók a kistérséghez való tartozás szimbólumai. A 

címerek esetében szintén a régi, történelmi címereket újították meg, melyek legjellemzőbb 

közös motívuma a Jászkürt. 

A jász név és tudat szorosan összefügg a Jászkürttel
86

 mint szimbólummal, mely már a 19. 

század közepétől a jászok összetartozásának szimbóluma volt és a jász identitás legfőbb 

kifejezője napjainkban is.
87

 Számtalan intézmény, vállalat, egyesület viseli a kürt nevét, 

valamint ábrázolása is sokfelé népszerű (templomok, művelődési házak, bank, 

magánházak). Ezenkívül a kürtről gyakran készítenek másolatokat (pl. fából, szalmából, 

égetett cukorból stb.), melyeket  előszeretettel ajándékoznak. A Lehel-kürt kultikus őrzése 
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és a mai modern életben való felhasználása (emblémaként, márkajelként) a jászokat 

képviseli az egész országban és külföldön egyaránt.
88

 

2000-ben, Gaál Árpád tollából megszületett a Jász Himnusz is. A tizenkét versszakos 

költemény a jászok történelmét kíséri végig. A himnusz megzenésítője Borsodi László, 

akinek köszönhetően 2001 óta az utolsó három versszakot
89

 a jászok énekelhetik 

különböző ünnepségeiken. A jász himnusz tehát egy napjainkban létrehozott új szimbólum, 

mely a jászok összetartását hivatott még inkább erősíteni. Véleményünk szerint jelentősége 

abban áll, hogy mennyire következett be (vagy következik be egyáltalán) társadalmi 

recepciója, azaz képes-e tükrözni a jászok egységét, vagy csupán egy olyan konstrukció, 

amelyet egy adott kör fogalmazott meg anélkül, hogy felmérte volna a társadalmi 

igényeket. 

 

IV. 3. 2. HAGYOMÁNYŐRZÉS 

 

A dolgozat ezen fejezetében a jász identitás másik fontos megjelenési formáját, a jászsági 

hagyományőrzést ismertetjük, hiszen a kultúra értékeit a tradíciók közvetítik az emberek 

számára. Assmann így fogalmaz: „a rítusok arra valók, hogy elevenen tartsák a csoport 

identitásrendszerét, az önazonosság tekintetében releváns tudásból juttassanak a 

résztvevőknek. Lendületben tartják, így megteremtik és reprodukálják a csoport identitását. 

A kulturális értelem önmagában nem tartja keringésben és nem reprodukálja önmagát: 

kívülről kell forgalomban tartani és színre vinni.”
90

 

A Jászságban a hagyományőrzés egyik leggyakoribb módjának a város- és falunapok 

megszervezését tartjuk, melyek évről évre kiváló alkalmat teremtenek a helyi művészeti 

csoportok és hagyományőrző közösségek bemutatkozására, a gyermekek bevonására és a 

teljes lakosság aktivizálására, egyszóval az identitás széles körben való fenntartására. A 

fiatalok részvételére vonatkozó eredményeket a következő fejezetben részletesen taglaljuk. 

Az utóbbi évtizedekben szokássá vált egy-egy település régi, helyi hagyományainak 

felelevenítése. Ilyen például a hagyományos aratás megismertetése (arató napok pl. 

Jászapátin), jász lakodalmak tartása (pl. Jászberényben), a szüreti szokások bemutatása (pl. 
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Jászfelsőszentgyörgyön), szüreti felvonulások, szüreti bálok megszervezése (pl. 

Jászszentandráson). Hasonlóan népszerűek a régi mesterségek és munkaformák 

bemutatkozásai (pl. régi vásárok Jászdózsán), a lovas hagyományok ápolása (pl. a 

jászberényi Jász Lovas Bandérium által, lovas napok szervezésével, az ún. Tavaszi hadjárat 

megrendezésével), valamint az íjászat.
91

 

A hagyományőrzés másik fontos terepe az 1990-ben, először a Városvédő és Szépítő 

Egyesület által Jászberényben megszervezett jász bál, mely a 19. századi polgári 

hagyományokra épül, megőrzi a régi szokásokat, de ötvözi napjaink szórakozási 

kultúrájával. Jász bált az elmúlt két évtizedben számos jász településen rendeztek, közös 

vonásuk a hagyományőrzés és a jótékony cél.
92

 

A redemptio 250. évfordulójára 1995-ben rendezték meg először a Jászok 

Világtalálkozóját. A jász öntudat jelentős állomása volt a jubileum, a redemptio felidézése 

komoly tudatformáló erővel bírt és új hagyományt teremtett. 1995 óta minden évben másik 

jász településen rendezik meg a „jászok legnagyobb seregszemléjét,”
93

 melyen többnyire 

részt vesznek még azok a jász származású emberek is, akik jelenleg nem élnek a 

Jászságban: sokan jönnek az ország különböző pontjáról és a külföldön élők is hazatérnek 

a rendszerint háromnapos eseményre. 

Az 1998. évi jászok világtalálkozóján választották meg az újkor első jászkapitányát. A 

jelölés feltételei: példaértékű magatartás, közéleti és hagyományőrző tevékenység, 

alkalmasság protokolláris szereplésre. A jászkapitány tisztsége egy évre szól. 

Beiktatásakor megkapja az ún. méltóságjelvényeket: megbízását igazoló oklevelet, a 

kapitányi pecsétet, a prémes mentét, a nyakravalót, a süveget és a Jászkürt hiteles 

másolatát. A jászkapitány feladatai közé tartozik a jász hagyományok ápolása, a jász 

identitás erősítése, a jászok képviselete az ünnepségeken és egyéb rendezvényeken. A 

jászkapitány személyének mindenkor a jászok összetartozását kell szimbolizálnia. A 

jászkapitány aktívan részt vesz a Jászkapitányok és a Jászkunkapitányok Tanácsának 

munkájában, személye emeli a társadalmi rendezvények színvonalát. 

2001-ben a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület az 1745 és 1876 között működő 

tizenhét jászkapitány emlékére hozta létre az ún. Kapitánykertet, valamint 2005-ben, a 

redemptio 260. évfordulója alkalmából szintén Jászberényben avatták fel a Jászok 
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Emlékművét,
94

 mely egy jászkapitányt ábrázol, korabeli öltözékben, kezében a jászkürttel, 

a talapzaton a jász települések és a Szabad Jászok címere kaptak helyet.
95

 

A kulturális identitás vizsgálatának fontos szegmensei a kulturális örökség értékeinek 

közvetítői: a közgyűjtemények és a múzeumok, a települések szintjén megjelenő 

honismereti szakkörök, a helytörténeti gyűjtemények és tájházak.
96

 Tevékenységeik 

szerteágazó: tárgyi emlékek összegyűjtése, megőrzése, az ismeretanyagok feltérképezése, 

régi szokások felelevenítése, rögzítése. A Jászságban, az országban egyedülálló módon, 14 

településen összesen 17 helytörténeti gyűjtemény, tájház működik.
97

 

A hagyományőrzés egyik legjelentősebb bázisa a jászsági néptánc mozgalom. A Jászság 

Népi Együttes 1971-ben alakult, azóta nemzetközi hírnévre tett szert. Tevékenységük 

példaértékét mutatja, hogy a jász települések szinte mindegyikében működik 

néptánccsoport. 1999-ben megalakult a Jászberényi Hagyományőrző Együttes is, ez 

szintén a néptánc tanulás iránti igényt mutatja. A 2002-ben megalakult Viganó Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény létrejötte pedig – amely tömöríti a jászsági néptánc 

együtteseket és nemcsak táncot, hanem elméleti oktatást is nyújt a gyerekeknek – arra 

enged következtetni, hogy igen jelentős a mozgalom napjainkban is, melynek jelentős 

közösségformáló ereje van és biztosítja a hagyományok átörökítését. 

A jászsági népdalkincs összegyűjtését és megőrzését a települések népdal- és pávakörei 

biztosítják, ahol a felnőtt, illetve a nyugdíjas korú lakosság aktivitása jelentős, de a jászsági 

fiatalokkal készített kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy a fiatalok 

körében is kedvelt tevékenységről beszélhetünk. 

A jászsági szűcshímzés és a jász viselet
98

 feltámasztásának igénye a jász öntudatból 

táplálkozott. Elsőként a néptánccsoportok, majd a lovas bandériumok, népdalkörök és 

díszítőművészeti körök öltötték magukra a népviseletet. 1989 óta a Jász Múzeum 

kezdeményezésére már magánszemélyek részére is készítenek ruhákat.
99

 „A 21. sz. elején 

a jász viselet újjászületésének lehetünk tanúi, mely egyedülálló törekvés egész Európában. 

A folyamatot segíti, hogy létrejöttek a varróműhelyek, megteremtődtek a viselés 

alkalmai.”
100

 A legünnepélyesebb alkalom a jász öltözet viselésére a Jászok 
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Világtalálkozója. A jászsági szűcshímzést számos helyen megtaláljuk a háztartásokban: 

asztalterítőkön, függönyökön, párnákon. Az, hogy a jász öltözetet a 21. században, minden 

korosztály magára ölti és büszkén viseli, igazi példája a jászok identitástudatának és 

hagyományőrzésének.
101

 

A történelmi hagyományok ápolásán túl a jász öntudat kinyilvánításának egy új területe is 

megfigyelhető: a vállalatok, vállalkozások névadási szokása, miszerint a cég nevében 

használják a jász előtagot. (Példák: Jász-Ablak Kft., Jász-Plasztik Kft., Jásztej Zrt.
102

) 

A hagyománytisztelet különböző szegmensei, számos megnyilvánulásai, a történelmi 

alapokon nyugvó új szokások elfogadása és beépülése az emberek saját ünneplési rendjébe 

és mindennapjaiba rávilágít arra, hogy a jász identitástudat ma is létezik, és az emberek 

tudnak a jász kultúrával azonosulni, sőt fontosnak tartják megőrzését. Az identitás tudatos 

ápolása és erősítése – a hagyományok megőrzésén túl – építi és erősíti a közösséget. 

 

IV. 3. 3. CIVIL SZERVEZETEK 

 

A szakirodalom egyik általános tézise, hogy a társadalom előrehaladása az egyének 

társadalmi aktivitásától függ. Az egyén annál inkább érdekeltté tehető, minél inkább 

magáénak érzi, minél több közvetlen beleszólási, részvételi lehetőséggel rendelkezik, 

vagyis minél inkább létrejön közvetlen kapcsolat az egyén és a közösség között.
103

 Ennek 

megfelelő keretet véleményünk szerint a helyi közösségi élet intézményei, a civil 

szervezetek adnak. A civil szervezetek azonban nemcsak az önszerveződésnek adnak 

keretet, hanem egy sor társadalmi, politikai és egyre inkább gazdasági funkcióval is bírnak, 

valamint a társadalmi csoportok és identitások képviseletén túl, meg is teremtik azokat.
104

 

A civil szervezeteknek nagy szerepük van tehát a társadalom integrációjában, ezen kívül a 

gazdaság szférájában is. Ennek több okát feltételezhetjük, melyek közül csak párat 

emelünk ki Bocz János kutatására
105

 alapozva. A civilek egyre nagyobb szerepe a 

társadalomban visszavezethető az individualizációs tendenciák és a társadalmi 
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kapcsolathálózatok növekvő jelentőségére, a politikai pártokból történő kiábrándultságra, 

az állami szerepvállalás újragondolására, továbbá arra a felismerésre, hogy a civil és 

nonprofit szervezetek az állami és piaci szektorok helyett vagy mellett, azokkal 

együttműködve, egyre jelentősebb szerepet kapnak a különböző társadalmi csoportok 

érdekeinek képviseletében és a társadalmi szükségletek kielégítésében. A civil szervezetek 

teszik lehetővé a társadalmi önszerveződést, teret biztosítanak az állampolgárok közösségi 

aktivitásához, továbbá norma, érték és kultúraközvetítő funkciójuk is jelentős, ezért is 

vizsgálhatjuk őket úgy, mint a „társadalmi tőkével kapcsolatban álló társadalmi entitásokat, 

melyeknek nagy jelentőségük van a társadalmi tőke biztosításában és fenntartásában.”
106

 

A civil szektor Magyarországon a rendszerváltás után, az önkormányzatok kialakításával 

párhuzamosan indult fejlődésnek. Mára már minden településtípusban általánossá vált 

jelenlétük. A hazai civil szervezetekre leginkább jellemző az adományosztó, 

adománygyűjtő, szolgáltatásokat nyújtó, jog- és érdekvédelmi, önsegélyező, társadalmi 

érintkezést szolgáló tevékenység, valamint a klubjelleg. Ezen kívül jellemzőek még az 

érdekképviseleti, de hatósági jogkörökkel is rendelkező köztestületek.
107

  

A civil szféra magába foglalja a nem hivatalosan bejegyzett, nem intézményesített 

szervezeteket is. A civil közösség keretet biztosít a társadalmi önszerveződésnek, 

lehetőséget ad a különböző érdekek képviseletére, színteret ad a polgárok egyéniségének 

kiteljesedéséhez, sok esetben társadalmi problémák megoldásához járul hozzá, 

közfeladatok ellátásába kapcsolódik be és igényt tart a helyi közéletben való részvételre.
108

 

Továbbá fontos szerepet töltenek be az adott település sorsának alakításában, biztosítják a 

társadalmi önszerveződés, az érdekérvényesítés és olyan kezdeményezések kereteit, 

amelyek a helyi társadalom integrációját, identitásának fejlesztését szolgálják.
109

  

A nonprofit szektorban találunk olyan szervezeteket (közalapítvány, közhasznú társaság, 

köztestület) is, melyek nem az állampolgárok kezdeményezésére jönnek létre, hanem az 
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önkormányzatok/állam hívja őket életre. A nonprofit szervezeteket hét ismérv alapján
110

 

határolhatjuk le mind a piaci, mind az állami-kormányzati, mind az informális szférától a 

nemzetközi érvényességű strukturális-operacionálisi definíció alapján.
111

 

A jászsági civil társadalom informális szerveződéseiként a hagyományőrző 

tevékenységeket és rendezvényeket tekintjük, ahol a civil élet kumulálódik. Ezek révén 

közvetlen kapcsolat jöhet létre az egyén és a közösség között, ahol az egyének szabad 

akaratukból vesznek részt, az egyén a közösség aktív tagjaként tudja érdekeit és 

véleményét hatékonyabban artikulálni, igényei szerint és érdeklődési körének megfelelően 

részt venni, hozzájárulni a társadalom jólétéhez. 

A Jászságban számos civil szervezet jelenléte tapasztalható, akik aktívan részt vesznek az 

egyes települések társadalmi-, gazdasági-, oktatási-, kulturális-, és sportéletében. A Jászság 

18 településén összesen 302 civil szervezet van bejegyezve jelenleg, egyharmaduk a 

kistérségi központban, Jászberényben működik.
112

 Az egyesületek és alapítványok mind 

kiemelkedő értékmentő munkát, tudományos, kulturális és könyvkiadói tevékenységet 

végeznek, ezért fontos szerepet töltenek be a jász identitás fenntartásában és 

közvetítésében.  
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V. Kutatási tapasztalatok a jászsági fiatalok körében 

 

A jász identitás többlépcsős megismerési folyamatában, melyet dolgozatunk váza is követ, 

következő lépés a jászsági fiatalok identitástudatának vizsgálata. Eljutottunk az általánostól 

a konkrétig, elérkeztünk annak fejtegetéséhez, hogy a dolgozatban leírt folyamatok és 

jelenségek miként nyilvánulnak meg a fiatal jászok mindennapjaiban, azaz van-e jász 

identitásuk; ha van, mit befolyásol, miben nyilvánul meg, mit profitál mindebből a térség. 

Ebben a fejezetben elemezzük a 117 jászsági fiatal válaszát, valamint próbálunk 

összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat találni, végül ezekből következtetéseket levonni, 

melyekből esetlegesen ajánlások is megfogalmazhatók a kistérség vezetői, döntéshozói 

számára, hozzájárulva ezzel a térséggel kapcsolatos jövőbeni döntések és tervezés 

sikerességéhez. 

 

V. 1. A kutatás általános tapasztalatai 

 

Kutatásunk során online kérdőív kitöltésére kértünk meg saját ismeretségi körünkben 160 

18 és 30 közötti fiatalt, akiket aztán felkértünk, hogy kérjék meg saját ismerőseiket, 

válaszoljanak az általunk feltett 12 kérdésre. A kérdések három kérdéskör köré 

csoportosulnak: a jász azonosságtudat, a jász identitás kulturális és térségi vonatkozásai 

köré, mindez a fiatalok életében. A 117 kérdőívet SPSS programban kódoltuk, melynek 

segítségével elemzéseket végeztünk. A kapott eredmények többségét a Függelékben 

megtalálható diagramok segítségével szemléltetjük. A kérdőívre 117-en válaszoltak, a 

megkérdezettek 62%-a nő, 38%-a férfi.
113

 A megkérdezett fiatalok életkora javarészt 18 és 

30 év között szóródik, a válaszadók legtöbben 19 és 23 év közöttiek.
114

 A fiatalok 

lakhelyét illetően 24-en laknak Jászberényben, 19-en más jászsági városban, 74 fő más 

jászsági községben.
115

 Kíváncsiak voltunk, hogy a fiatalok mióta élnek a Jászságban, 

ennek eredménye a következő: a válaszadók 85%-a születése óta él a Jászságban, 9% 
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korábban ott élt, de jelenleg nem, illetve 3-3% azok aránya, akik több mint 10 éve, illetve 

10 éven belül költöztek a térségbe.
116

 

 

V. 2. A fiatalok jász identitása 

 

Ebben a kérdéskörben vizsgáltuk, hogy a fiatalok mennyire érzik fontosnak, hogy jászok és 

ez miben nyilvánul meg leginkább számukra. A megkérdezett 117 fiatal 68%-ának fontos, 

hogy jász.
117

 A kérdőívet kitöltő nők 72%-a, míg a férfiak 60%-a esetében fedezhető fel a 

hovatartozás-tudat fontossága.
118

 

Azért, hogy megtudjuk, miben nyilvánul meg a fiatalok körében ez a jász öntudat, többféle 

válaszlehetőséget adtunk meg, melyből többet is bejelölhettek a megkérdezettek. Az 

összesített eredmények a következők: 58% számára az, hogy jász, azt jelenti, hogy a 

Jászságban él, 39% számára, hogy ismeri a jász jelképeket és hagyományokat, 36% 

számára, hogy őrzi a hagyományokat és 9%-nál egyéb módon (pl. figyelik a Jászsággal 

kapcsolatos híreket, ha nem otthon tartózkodnak).
119

 

A változókat érdemes szűrni és egyesével vizsgálni. A jász identitás a válaszadók 34%-

ának csak abban nyilvánul meg, hogy a Jászságban él. 14% számára abban fejeződik ki 

leginkább, hogy ismeri a jelképeket és hagyományokat. 13%-uknak az előző kettő 

egyszerre fejezi ki leginkább, hogy ők jászok. 8%-nak csupán azt jelenti, hogy részt vesz a 

hagyományőrző tevékenységekben és rendezvényeken. 6%-uk szerint jásznak lenni nincs 

összefüggésben azzal, hogy a Jászságban élnek-e, a jelképek és tradíciók ismerete és a 

hagyományok őrzése fejezi ki számukra leginkább a jász összetartozás-tudatot. 4% szerint 

nem a jelképek fejezik ki azt, hogy valaki jász, hanem hogy ott él és részt vesz a 

hagyományőrző tevékenységekben.
120
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V. 2. 1. A JÁSZ IDENTITÁS KULTURÁLIS VONATKOZÁSAI 

 

E kérdéskör keretében a jászok eredetéről, a jász jelképek és tradíciók ismeretéről, a 

hagyományőrzésben való részvételről és a kultúra ápolásában jelentős szerepet betöltő civil 

szervezetek ismertségéről kérdeztük a fiatalokat. 

A jászok eredetének ismerete azért érdekes kérdés, mert a jász identitás a múltban 

gyökerezik, kialakulásának egyik fő oka a magyarságtól való eltérés. A fiatalok 36%-a 

tudta, hogy a jászok az alánoktól eredeteztethető népcsoport. A többség (64%) tehát nincs 

tisztában azzal, hogy honnan erednek ősei.
121

 Ennek az eredménynek feltételezhető oka 

lehet, hogy a mindennapi élet során erre kevesebb hangsúlyt fektetnek, valamint nemzeti 

őseik eredetével ellentétben ezt egyikőjük sem tanulja az iskolában, így arra is 

következtethetünk, hogy csak az érdeklődő és a hagyományőrzésben részt vállaló fiatal 

ismeri pontosan a jászok történelmét. Ez utóbbi feltételezés okán összefüggést kerestünk 

aközött, hogy mióta él valaki a Jászságban és mennyire ismeri a népcsoport eredetét. 

Azoknak, akik születésük óta a Jászságban élnek, 42%-a, tehát valamivel nagyobb 

százaléka tudja, hogy a jászok az alánoktól származnak. Azok közül, akik fontosnak 

tartják, hogy jászok, azok közül az etnikum eredetével nem mindenki van tisztában: csupán 

41% tudja, hogy a jászoknak az alánok az őseik. A megkérdezettek 23%-a nem érzi 

fontosnak, hogy ő jász, ellen ellenére mégis tisztában van vele, hogy honnan erednek ősei. 

A jász kultúra és identitás fenntartásában a jelképek fontos szerepet játszanak, ezért 

kíváncsiak voltunk, hogy a fiatalok mennyire ismerik a különböző szimbolikus jelentőségű 

személyeket, helyszíneket, tárgyakat. A jász jelképek közül a Jászkürt az, amelyet a 

megkérdezett fiatalok 97%-a ismer, ez bizonyítja, hogy a Jászkürt ma is a jászok 

szimbóluma. A nagyarányú ismertségnek oka lehet, hogy a Jászkürt másolatai fellelhetőek 

minden ünnepségen, vásáron, fontosabb eseményeken, az épületek falain, cégek 

emblémáin stb. A következő legismertebb a jászkapitány, a jászok összetartozását 

szimbolizáló tisztség, a fiatalok 79%-a ismeri. A jászberényi Kapitánykertet és a jász 

viseletet/szűcshímzést 50-50%-uk ismeri. A megkérdezett fiatalok 33%-a ismeri a 2001-

ben bemutatott jász himnuszt is. 1%-uk jelölte az egyéb kategórián belül, hogy ismeri a 

kék színt mint a jászokat jelképező ősi színt.
122

 Megnéztük a fiatalok válaszait külön-külön 

is. A válaszadók 13%-a a felsorolásban szereplő összes jelképet ismeri. A megkérdezettek 
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15%-a csak a Jászkürtöt és a Jászkapitányt, és ugyanennyien a jász himnuszon kívül az 

összes többi felsorolt szimbólumot ismeri. 

A kultúra ápolásának fontos területe a hagyományőrző tevékenységben való részvétel. 

Ennek arányára is kíváncsiak voltunk a 18-30 év közötti jászsági fiatalok körében. A 

megkérdezettek többsége, 82%-a a hagyományos város- és falunapokon részt szokott 

venni. A második legnépszerűbb rendezvénynek a Jászok Világtalálkozója számít, ezen a 

fiatalok 64%-a rendszeresen részt vesz. Magas a részvételi arány (47%) a hagyományos 

tevékenységek bemutatására szolgáló aratónapokon, szüreti felvonulásokon, szüreti 

bálokon, lovas napokon is, valamint a válaszadók 15%-a néptáncos. Viszonylag népszerű 

az íjászat is, ebben 8%-uk aktív, további 5% szokott részt venni a hagyományos jász 

bálokon, 3% népdal- és/vagy pávaköri, valamint 2% hagyományőrző szakkör tagja.
123

 

Megvizsgáltuk a válaszokat egyesével is. A válaszadók 25%-a csak a város- és 

falunapokra, ezzel együtt a hagyományos tevékenységek kapcsán rendezett helyi arató-, és 

lovas napokra, szüreti felvonulásokra és bálokra jár. 17% a helyi város- vagy falunapon és 

a Jászok Világtalálkozóján szokott részt venni. 15% csak a helyben rendezett város- vagy 

falunapra megy el. 

A jelképek használatában, terjesztésében, újrateremtésében és a hagyományok 

megőrzésében fontos szerepet játszanak a civil szervezetek. A kérdőív összeállítása során a 

Jászsági Civil Adattár 2009 című kiadvány
124

 segítségével választottuk ki az űrlapon 

szereplő intézményeket, az alapján, hogy melyik szervezet céljai között szerepel a jász 

identitás fenntartása, valamint figyelembe vettük, hogy a Jászság több településéről is 

kerüljenek a felsorolásba szervezetek. Ezek alapján hét civil szervezet került kiválasztásra: 

A Jászok Egyesülete (Budapest), „A Jászságért” Alapítvány (Budapest), a Jászapátiak 

Baráti Egyesülete (Jászapáti), a Déryné Közművelődési Alapítvány (Jászberény), a Csete 

Balázs Honismereti Egyesület (Jászkisér), a Jászok Földjén Turisztikai Egyesület 

(Jásztelek), végül a Folklór Kulturális Közalapítvány (Jászberény). 

A civil szervezetekre vonatkozó kérdéskört azért tartottuk fontosnak beemelni a fiatalok és 

az identitás vizsgálatába, mert a civil szervezetek ugyan kiemelkedő munkát végeznek a 

kultúra ápolásának területén, azonban nem mindig sikerül a megfelelő marketinget 

biztosítani sem a nevük megjelenítése, sem a fiatalokkal való kapcsolattartás terén, pedig 

mindkét félnek előnyös lehet az együttműködés. 
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A Jászság civil szervezeteivel kapcsolatos kérdésre válaszolva a fiatalok 62%-a a Jászok 

Egyesületét, 61%-uk „A Jászságért” Alapítványt ismeri. A két szervezet ugyan nem a 

Jászságban bejegyzett intézmény, mégis ezek a legismertebbek a fiatalok körében. Ennek 

feltételezhető oka a széleskörű tevékenység, melyről a fiatalok többet hallanak a 

rendezvényeken és valószínűleg az ösztöndíj-adományozás miatt az iskolában. 50%-uk 

ismeri a Déryné Közművelődési Alapítványt, 40%-uk a Jászapátiak Baráti Egyesületét, 

16% a Folklór Kulturális Közalapítványt, 14% a Csete Balázs Honismereti Egyesületet és 

9% a Jászok Földjén Turisztikai Egyesületet. 10% saját bevallása szerint egyik szervezetet 

sem ismeri. Fontos jelentéstartalma lehet, hogy az „egyéb” mezőben senki nem jelölt 

szervezetet.
125

  

A kapott eredmények vizsgálata után összefüggést kerestünk a lakóhelyek vonatkozásában, 

mert valószínűsítettük, hogy a helyben működő szervezeteket a fiatalság jobban ismeri. A 

kérdőívet három jásztelki töltötte ki, ebből két fiatal ismeri a Jászok Földjén Turisztikai 

Egyesületet. Hasonló az arány a kilenc jászapáti fiatal esetén is, közülük nyolc ismeri az ott 

működő baráti egyesületet. Az öt jászkiséri mind ismeri a Csete Balázs Honismereti 

Egyesületet, a két jászberényi alapítványt 10 jászberényi ismeri, a 24-ből. Feltételezésünk 

beigazolódni látszik, ebben az esetben jobb eredményeket kaptunk. Ennek okán tovább 

kerestük az összefüggést és megvizsgáltuk a civil szervezetek ismertsége és a 

hagyományőrzésben aktívan részt vevő fiatalok viszonyát is. A hagyományőrzésben 

aktívan résztvevőnek ebben az esetben azt a fiatalt tekintettük, aki „nemcsak” a mások által 

megszervezett rendezvényekre látogat el, hanem olyan tevékenységekben vesz részt, 

melynek művelésével a jász kultúra megőrzéséhez és átörökítéséhez is hozzájárul. Például 

megtanulja az íjászatot, honismereti szakkörön tanul a hagyományokról és tapasztalatot 

gyűjt azokról, népi táncol, népdal- és/vagy pávakörben dalokat tanul, énekel, gyűjtőmunkát 

végez. A 117 válaszadó közül ilyen tevékenységben 25-en vesznek részt, ez 21%-os 

részvételi arány. Ezen 25 fiatal között ismét megnéztük, hányan ismerik a civil szervezetek 

munkáját és 100%-os eredményt kaptunk. Az egyenes arányosság bizonyítja, hogy ezek a 

fiatalok hagyományőrző tevékenységük és aktív részvételük révén kerülnek kapcsolatba a 

civil szervezetekkel, így leginkább azok maradnak ki a civil szféra és a kultúraápolás ilyen 

jellegű viszonyából, akik nem aktív résztvevői a térség kulturális életének. 
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V. 2. 2. A JÁSZ IDENTITÁS TÉRSÉGI VONATKOZÁSAI 

 

A kutatásban vizsgált harmadik terület a jász identitás térségi vonatkozásaira irányult. 

Ennek két összetevőjét vizsgáltuk. Egyrészt, a jelenben mi a szerepe a Jászságnak a 

fiatalok életében, azaz mennyire kötődnek hozzá. Ennek feltárására irányult az a 

kérdésünk, hogy fontosnak tartják-e megemlíteni egy beszélgetés során, hogy jász 

településről származnak. A fiatalok 63%-a igenlő választ adott a kérdésre.
126

 A legelső 

kérdéskörben tárgyalt „Miben nyilvánul meg leginkább, hogy jász vagy?” kérdésre a 

fiatalok többsége, 58% felelt azzal, hogy a „Jászságban élek”. A válaszadók 34%-ánál ez 

kizárólagos, neki „csak azt” jelenti, hogy a Jászságban él és csupán 6% volt az, aki szerint 

nincs összefüggés aközött, hogy hol él és jász-e. A térséghez való nagyarányú kötődés 

mindenképpen utal a jászok térségi identitásának létére. 

A térségi identitás másik területe, amit vizsgáltunk, az a jövőre vonatkozó szerepe, ugyanis 

a térség jövőjére nézve fontos lehet, ha a jász identitás olyan közösségi erőnek bizonyul, 

ami a fiatalokat képes a Jászságban tartani, illetve az ideiglenesen az ország más tájaira 

jutó fiataljait vissza tudja csábítani. Az utolsó kérdésfelvetésünk célja a fiatalok 

jövőképének feltárása volt a Jászságban való letelepedést illetően. Arra a kérdésre, hogy 

szívesen maradna-e, illetve visszatérne-e a Jászságba(n), hogy későbbi élete során ott 

éljen, 86% válaszolt igennel.
127

 Ha a megkérdezettek nem szerinti megoszlását vizsgáljuk, 

az eredmény a következő: az összes válaszoló nő 86%-a, és ugyanígy a férfiaknak is 86%-

a szeretne a Jászságban maradni, illetve visszatérni oda későbbi élete során.
128

 Az adatokat 

az alapján vizsgálva, hogy jelenleg hol élnek a fiatalok, a megkérdezettek 9%-a jelenleg 

nem él a Jászságban, de 50%-uk későbbi élete során szívesen visszatérne a Jászságba. A 

jelenleg ott élő 107 válaszadóból 90% szívesen ott maradna a későbbiekben is.
129
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VI. Konklúzió 

 

Dolgozatunkban a jász identitás megismerésére, kifejeződési formáinak tanulmányozására, 

megerősödésének okaira kerestük a választ. A megismerés során egyrészt törekedtünk a 

kulturális és térségi identitások hazai és nemzetközi szakirodalmát áttanulmányozni, s ezek 

alapján a jász identitásnak fogalmi kereteket adni. Eredményként elmondhatjuk, hogy a 

jász identitás ugyanúgy a kulturális, mint a térségi/regionális identitás meghatározó 

jegyeivel rendelkezik. A Jászságban erőteljes a jász kultúra fenntartására irányzott 

tevékenység, a szimbólumok jellegzetes használata. A hagyományőrzés a kultúra minden 

egyes szegmensét átfogja a nyelvemlékektől kezdve, a tánc, a dalok, a viselet, az ételek 

vonatkozásában a mindennapoktól az ünnepségekig, az iskolától a nyugdíjas klubokig, 

kialakítva ezzel a jász kulturális identitást, melyben a közösség kultúrájának hagyomány-, 

szokás- és értékrendszerei közvetítik az identitást. Az így kialakított azonosságtudatot 

pedig a civil szerveződések tartják fenn és adják tovább öntudattal rendelkező csoporttá 

formálva az egyes embereket. A közösséghez való tartozás érzése generálja az identitás 

fontosságába, fenntartásába vetett hitet, így a generációk váltakozásával a kor elvárásaihoz 

igazított folyton megújuló, de mégis történelmi alapokra helyezett kulturális 

csoportidentitással rendelkeznek a jászok. 

A kulturális identitás önmagában mégsem lehet elég kifejező, hiszen a Jászság mint 

földrajzi egység, a települések, az önkormányzatok és civil szerveződések és az ott élő 

magánszemélyek együttműködése nélkül a jász öntudat nem létezhet. A térséghez való 

kötődés meghatározó jellemzője a jász öntudatnak, amit megerősít az emberek életében 

tapasztalható számtalan bizonytalanság és a globalizáció kitágította világban felértékelődik 

az a biztos pont, ahol élünk, és amely pont több ezer emberrel közös pont is egyben. 

Ahhoz, hogy a szakirodalom megismerése után megfogalmazott feltevéseinkről 

megbizonyosodjunk és a jász identitás aktuális állapotát pontosabban megismerjük, 

kérdőíves adatfelvételt készítettünk a Jászságban élő, főként 18 és 30 év közötti fiatalok 

körében, melynek során azt szerettük volna felmérni, hogy ez a korosztály jásznak tartja-e 

magát, mennyire fontos ez számára, miben jelentkezik mindennapi élete során, mit tesz 

azért, hogy a jász identitás fennmaradjon, fontos-e számára, hogy fennmaradjon. A 117 

megkérdezett fiatal túlnyomó többsége fontosnak tartja, hogy ő jász, sokan vesznek részt a 

közösségi életben, 21%-uk aktív hagyományőrző. A megkérdezettek többsége szeretne a 
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Jászságban maradni a későbbi élete során is, illetve, ha jelenleg nem is él ott, visszatérni 

oda. 

A jász öntudat megjelenési formáinak tanulmányozása során megvizsgáltuk a Jászságban 

használatos jelképeket és hagyományőrző tevékenységeket, valamint az ezt irányító, 

koordináló civil szervezetek szerepét és a Jászság nemzetközi kapcsolatait arra irányulóan, 

hogy a jász identitást hogyan őrzik, formálják és tartják fenn tudatosan a Jászságban. Ezek 

alapján elmondhatjuk, hogy a térségben a legnagyobb hangsúlyt a hagyományőrző 

munkára helyezik, a civil szervezetek azok, akik e tevékenységek humán és anyagi hátterét 

biztosítják. A civil szervezetek az identitás fenntartása érdekében végzett másik fontos 

tevékenysége a kiadói tevékenység, melynek során a sajtóanyagoktól, az évkönyveken át a 

tudományos publikációk megjelentetéséig és a Jászsággal kapcsolatos kutatások 

segítésével igyekeznek folyton biztosítani a Jászság ismertségét. Ezeken kívül a 

szervezetek az önkormányzatokkal közösen munkálkodnak a térség gazdasági, turisztikai 

és nemzetközi kapcsolatainak érdekében adományozói tevékenységük révén, elemzések és 

stratégiák elkészítésével, konferenciák és találkozók szervezésével. 

A jász identitás megerősödésének okait kétféle folyamat következményének látjuk. 

Egyrészt egy ösztönös folyamat hatására megjelenő jelenségnek lehetünk tanúi, másrészt 

tudatos megerősítésről van szó a helyi szervezetek és intézmények részéről. Az ösztönös 

folyamat az egyes emberekben jelenik meg a globalizáció hatására, ellensúlyozva az ún. 

„világpolgári” létet és éltetve az egyénben a valahová való tartozás igényét, amelyre a jász 

identitás kielégítő válasznak bizonyul. Az identitás tudatos erősítése az önkormányzatok, 

kulturális intézmények és civil szervezetek által szervezett események, rendezvények, 

megjelenések hatására tapasztalható, így az azonosságtudat a szocializáció során beépül az 

emberek magatartásába és értékrendszerébe, társadalmi tőkét kovácsolva a közösségből, az 

egyén szempontjából pedig jó esetben érdeklődés mutatkozik a kultúra mélyebb 

megismerése iránt és részvételre bátorítja, bekapcsolva így a közösségi életbe. 

A fiatalok körében készült kutatás eredményei alátámasztják feltevéseinket, miszerint a 

fiatalok is rendelkeznek jász identitással, amelyet leginkább a kulturális élet, a 

hagyományőrző tevékenységekbe való bekapcsolódásuk révén élnek meg, illetve fontos 

számukra a Jászság mint földrajzi egység is, ahol szívesen élnek. A kutatás jövőjét tekintve 

érdemes lehet egy nagyobb mintát felölelő kutatást végezni, amelybe minden település 

fiataljainak véleménye szerepelhet. További fontos lépés lehet a Jászságban működő (és a 

Jászsághoz kapcsolódó) civil szervezetek munkájának alaposabb tanulmányozása 
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vezetőikkel készített mélyinterjúk segítségével, melyből több információ derülhet ki a jász 

identitás jövőjére irányzott elképzelésekről. A jász identitás ugyan erősen jelen van a 

fiatalok körében, de érdemes lehet azt is vizsgálni, hogy a korosztály rendelkezik-e egyéb 

identitásokkal, mennyire kötődnek más kultúrákhoz is, jelen van-e életükben az ún. 

többszörös identitás és ennek milyen hatásai tapasztalhatóak. A jász identitást továbbá 

érdemes lehet összehasonlítani más kollektív identitásokkal. 

Dolgozatunk központi kérdéseként határoztuk meg, hogy a jász közösség aktív tagjai 

miként tudják közvetíteni a mai fiatalság felé a jász identitást, hogy azt elfogadják, 

értékként kezeljék, aktív tagjai legyenek a közösségnek. A kutatás eredményei alapján azt 

mondhatjuk, hogy hagyományőrző tevékenységekbe való bekapcsolás megfelelő módja 

ennek, hiszen a fiatalok fontosnak tartják, hogy a jászok közösségéhez tartoznak, az 

összetartozás érzése képes a fiatalokat mobilizálni és a jövőre való tekintetben is 

befolyással bír. A kultúrából táplálkozó, térséghez kötődő jász identitás tehát képes a 

fiatalok körében kollektív identitásként funkcionálni. 
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3. sz. ábra: Lakhely szerinti megoszlás 
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I. Bevezetés 

1. Bevezetés 

A társadalomtörténet-írás már régóta foglalkozik a társadalmi mobilitás kérdésével. 

Ennek az egyik legkézenfekvőbb helyszíne az iskola. Ám a közelmúltban nem ez az 

egyetlen aspektusa az iskolával kapcsolatos kutatásoknak. Az utóbbi időben nagy figyelmet 
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kapott az oktatás társadalomtörténetének kutatása, a kettő kölcsönhatásainak 

tanulmányozása, melyeknek célja annak vizsgálata, hogy az oktatás mennyiben járult hozzá 

a rendi társadalom polgárivá való alakulásához. Sasfi Csaba szerint ezek a kutatások 

segítenek megérteni a történelmileg kialakult egyéni közösségi gyakorlatok céljait, azoknak 

változását, ezeknek a folyamatoknak a mélyebb megértését.
1
 Ehhez kapcsolódik tehát annak 

a kérdése, hogy az oktatás intézményesülése, a magánnevelőkkel, udvari tanítással szemben 

az iskola térnyerése hozzájárult-e a társadalmi igazságosság megvalósulásához. Az oktatás 

társadalomtörténetének vizsgálata tehát olyan jelentős tudományos hozammal bír a magyar 

társadalomtörténetírás és szociológia számára, mely indokolja ezeket a vizsgálatokat, és az 

iskolával kapcsolatos kutatások újragondolását.
2
  

Az oktatás (vagy nevelés) társadalomtörténeti szempontú kutatása az Egyesült 

Államokban fogalmazódott meg az 1960-as évek végétől. Ebben az évtizedben jelentek meg 

Amerikában olyan munkák, melyek kiindulópontjai lettek az oktatás társadalomtörténeti 

megközelítésének. 
3
 

Az oktatás társadalomtörténeti vizsgálatának arra kellett választ adnia, hogy milyen 

formális intézmények biztosították az oktatást, ezek hogyan változtak, milyen tudást 

közvetítettek, milyen hatással voltak a diákokra.. E kérdések megválaszolásához azonban 

nemcsak új szemléletre, hanem új módszerekre is szükség volt, ebben az új kvantitatív 

módszerek és technikák segítettel, számítógépes programokkal. 
4
 

Később a reprodukciós elméletre fektettek nagy hangsúlyt, mely azt vizsgálja, hogy 

az oktatás mennyiben segítette elő a társadalmi különbségek újratermelését. Ez az elmélet 

Pierre Bourdieu-től származik. Az 1990-es évekre azonban egy másik megközelítés 

érvényesült, mely azt vizsgálta, hogy milyen különbségek állapíthatóak meg a 

beiskolázásban a különböző társadalmi csoportok terén.  

Így vált fokozatosan markáns kutatási irányzattá az oktatás társadalomtörténeti 

kutatása.  

                                                      
1
 Sasfi Csaba: Az oktatás társadalomtörténete, in Kövér György szerk. Zsombékok, Századvég kiadó,Budapest, 

2006, 509.o 
2
 Sasfi Csaba, Zsombékok, 510.o 

3
 Sasfi Csaba: Az oktatás társadalomtörténeti megközelítése: négy dunántúli ifjú kiművelése a reformkorban. 

Korall,3-4. szám http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/sasficsaba.pdf 21.o 
4
 Sasfi Csaba: Korall 22.o 

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/sasficsaba.pdf
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Magyarországon a nevelés és oktatástörténeti vizsgálatoknak van nagy múltja, míg 

az oktatás társadalomtörténeti vizsgálata csak viszonylag későn, az 1980-as években indult 

el. 
5
 

Magyarországon az oktatás társadalomtörténetével foglalkoztak többek között Benda 

Gyula:
6
professzor, Sasfi Csaba 

7
,Karády Viktor

8
, Lengvári István,

9
 vagy Tóth Árpád

10
. 

Az oktatás társadalomtörténeti megközelítésű kutatásához azonban szükség volt az 

intézményrendszer és az azt, valamint a nevelést szabályozó törvények részletes elemzésére 

is, melyekhez szükség volt a régi, nagy múltú iskolatörténeti feldolgozásokra. Példának 

okának említeném meg Pukánszky Béla iskolatörténeti munkáját.
11

  

A fent vázolt kutatástörténeti előzményekhez kapcsolódva célom az aszódi latin iskola 

diákságának társadalmi összetételének vizsgálata 1833-1862 között. Ezen időszakban 

vizsgálom iskola vonzáskörzetének, társadalmi, felekezeti és nemzetiségi összetételének 

alakulását, így megállapíthatóvá válik az aszódi evangélikus középiskola lokális és regionális  

szerepe és jelentősége, valamint az evangélikus egyházon belüli helyzete, valamint ezek 

változásait is megismerhetjük. Fontosnak tartom, hogy ezen tényezők időbeli változásait is 

bemutassam. Arra a kérdésre, hogy milyen társadalmi rétegeket vonzott az iskola, rangonkénti 

és foglalkozás, végzettség szerinti kimutatásokat csináltam. Ahhoz, hogy erre a kérdésre 

mélyebb választ kapjak, azt is megnéztem, hogy melyik felekezetből milyen réteg járt tanulni 

az iskolába. A vonzáskörzet megállapításánál a diákok lakhelyét megyénkénti lebontásban 

vizsgáltam, a távolabbról jövők vallását és foglalkozását is figyelembe vettem. Az iskolázási 

stratégia és a későbbi foglalkozás vizsgálatánál a diákok az iskolában elvégzett osztályait és 

anyakönyveiket vizsgáltam. 

  

                                                      
5
 Sasfi Csaba: Az oktatás társadalomtörténeti megközelítése: négy dunántúli ifjú kiművelése a reformkorban. 

Korall,3-4. szám http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/sasficsaba.pdf 21-25.o 
6
Benda Gyula: Kisváros és gimnáziuma in. Korall 3-4  

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/sasficsaba.pdf  
7
 Pl.: A nagykanizsai és a keszthelyi gimnázium vonzáskörzete és a diákok lakóhelyi koncentrációja 

1808 és 1848 között., Zala megyei gimnazisták a reformkor kezdetén 1828) 
8
 Karády Viktor: A középiskolai piac társadalomtörténeti problémái  

Magyarországon in.Iskola és társadalom, Zalaegerszeg, 1996 
9
 Lengvári István: A pécsi cisztercita főgimnázium tanulói, 1852-1911. in Korall 3.-4. 

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/sasficsaba.pdf 
10

 Polgári stratégiák: Kalligram, Pozsony, 2009 
11

 Pukánszky Béla-Németh András: Magyar neveléstörténet, Budapest. 1996. 

http://mek.niif.hu/01800/01893/html/09.htm     

 

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/sasficsaba.pdf
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/sasficsaba.pdf
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/sasficsaba.pdf
http://mek.niif.hu/01800/01893/html/09.htm
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2. A kutatás  ismertetése 

Kutatásom fő forrása a Koren István iskolaigazgató és tanító által vezetett iskolai 

anyakönyv, mely tartalmazza az egyes diákok vallását, születési- és lakhelyét, születési idejét, 

apja foglalkozását, valamint az osztályzataikat. A forrás 121 oldalból áll. Ebből 69 oldal 

foglalkozik a diákok adataival. Tanévekre bontva találhatjuk meg ezeket az információkat, a 

tanulók neve szerinti ABC sorrendben, évfolyamtól független elrendezésben. Tanévenként 

átlagosan 45 diák járt az iskolába, a legkevesebb beiratkozott diák 12 fő volt egy tanév alatt, a 

legtöbb pedig 64. A diákokkal foglalkozó szakasz után 52 oldalnyi adatot találunk még a 

forrásban. Az adatokat az 1840/41-es tanévig latin, ezután magyar nyelven olvashatjuk.  

Először latin nyelvű tantárgyleírásokat olvashatunk, ezt a pár oldalt pedig levelezések és 

feljegyzések követik, az iskolát érintő leveleket másolta be Koren István, 1853-tól kezdve. A 

levelek és a feljegyzések is latin, szlovák és német nyelvűek. Az alább ismertetett adatokat az 

iskola könyvtárának leírása követi, 142 könyvcímet olvashatunk, és a magyar valamint a latin 

mellett szlovák és német nyelvű címeket is találunk közöttük. A könyvekkel kapcsolatos 

szakaszhoz tartoznak még az évekre lebontott feljegyzések, melyek tartalmazzák, hogy 

melyik könyvet mikor melyik diák kölcsönözte ki. Ezek után elszámolásokat olvashatunk, az 

iskola kiadásairól.  

Az iskola társadalmi összetételének vizsgálatakor egy Microsoft Acces adatbázisba 

rögzítettem az iskolai anyakönyvben található diákokat és szüleiket. Egy-egy diákhoz tartozó 

adatok a születés ideje, helye, lakóhelye, vallása, rangja, apja neve, foglalkozása, a családnév, 

az iskolakezdet éve, hogy hány osztályt végzett a diák, valamint az iskola befejezésének az 

éve. Ezek mellett a diákokhoz kapcsolódik egy eredmények tábla, ahova jegyeiket 

rögzítettem, illetve egy tevékenységek és elismerések táblába, ahol jövendőbeli foglalkozásuk 

adatait tárolom. A szülőknél is ez a helyzet, csak természetesen jegyek nélkül. Az adatbázis 

kezelő program segítségével kapott adatokból statisztikákat készítettem.  

Szükségesnek tartottam periodizálni a dolgozatban elemzésre kerülő időszakot (1833-

1862), így a következő időhatárokat alakítottam ki: 1834 előtt,1835-44, 1845-1854 valamint a 

1854 után. Nehéz dolgom volt az időintervallumok kialakítása során, hiszen nem kerek 

időszakot ölel fel a forrásom, viszont nem szerettem volna egy tanévet sem kihagyni az 

elemzésből, ezért nem akartam lekerekíteni az általam vizsgált időszak évhatárait sem. A 

periodizálást úgy próbáltam meg kialakítani, hogy nagyjából egyenlő hosszúságú időszakokat 

vizsgáljak, de a lehetőségekhez mérten az iskola történetében fontos fordulópontokhoz is 
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próbáltam alkalmazkodni. Így alakultak ki a következőkben ismertetett időhatárok. A 

forrásom 1833-ban kezdődik, az első korszakhatár rövidebb időintervallumot ölel fel, mint a 

többi. Ezt figyelembe kell venni az eredmények vizsgálatánál. Emellett a korszakom utolsó 

évtizede sem teljes, mivel az 1861-62-es tanévig vannak adataim a diákokról. Azért 

alakítottam így a felosztást, mert az általam kutatott intézményt 1854-ben magániskolává 

minősítették, majd négy évvel később lefokozták elemi iskolává, melynek hatására az iskola 

társadalmi összetétele is megváltozik.  

 

3. Az iskola története 

Az intézmény történetét Dr. Asztalos István művéből ismerhetjük
12

. Az aszódi latin 

iskolát valószínűleg 1727-ben alapították. A „latin iskola” egy olyan iskolatípus, mely a hét 

éves gimnáziumi osztályból hatot oktat. Tehát az iskola elvégzése után egy kollégiumban el 

kell végezni a hetedik évet a felsőfokú tanulmányok előtt. 
13

 

Aszód a Podmaniczky család birtoka volt, akik a környékre evangélikus szlovákokat 

telepítettek be, így Aszódon ez a vallás és valószínűleg ez a nemzetiség volt az uralkodó a 19. 

század folyamán, Fényes Elek is tót mezővárosként írja le Magyarország Geographiai 

Szótárában.
14

Az evangélikus felekezetért sokat küzdő Podmaniczky család az iskola 

támogatója, az evangélikus gyülekezet mellett a fenntartója, és az iskola felügyelői is közülük 

kerültek ki. 1776-ban Aszód mezővárosi privilégiumot kapott évi három vásártartási joggal.. 

1833-ban kerül Aszódra Koren István tanár, aki az iskolai anyakönyvbe vezeti a diákok 

adatait. Ez az iskola történetének egyik legvirágzóbb időszaka. Ekkor járt ide Petőfi Sándor is. 

Az 1854-ben bevezetett tanügyi rendelkezés, az Entwurf veszélybe sodorja az iskola létét, 

mivel egységesíteni akarta a magyar oktatást, és az iskolák felszereléséről valamint a tanárok 

fizetéséről is rendelkezett.
15

 Az iskolát 1854-ben magángimnáziummá minősítette a hatalom, 

és megtiltotta, hogy az iskola idegen nyelveket tanítson. Ekkor csappant meg a diákok 

létszáma és változott meg társadalmi összetételük. 1856-ban Koren István is elhagyja az 

iskolát.
16

. 1858-ban felső elemi iskolává fokozták vissza. Végül Aszód városa és az 

                                                      
12

 Asztalos István: Az aszódi evangélikus középiskola története 1728-1948, Aszód, 2003. 
13

 Asztalos István: Az aszódi evangélikus középiskola története 1728-1948, Aszód, 2003. 6. o. –A továbbiakban 
Asztalos I.  
14

 Fényes Elek: Magyarország Geográfiai Szótára, 1851 
http://www.arcanum.hu/fszek/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0 
15

 Asztalos I. 103. o. 
16

 Asztalos I. 106. o. 
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egyházközösség nagy nehézségek árán előteremtette a pénzt az iskola fejlesztéséhez, és 1863-

ban hivatalosan algimnáziummá nyilvánították. 1912-ben pedig főgimnázium lett. 1948-ban 

államosították, napjainkban pedig az iskolának két jogutódja van, az egyházi és az állami 

gimnázium, mindkét intézményben színvonalas képzés folyik.
17

 

 

4. Oktatás a korszakban 

Az reformkorban az egyházaknak kiemelkedő szerepük volt az oktatásban. A hívek 

lelki életének ápolása mellett a nép morális és iskolai tanítása, a művelődés szervezése is az 

egyházak feladatai közé tartoztak. Az ágostai hitvallású, vagy lutheránus egyház állammal 

szembeni autonómiáját biztosította az 1791: XXVI. tc., mely azt is tartalmazza, hogy 

iskoláikat is ők kezelhették. Az iskolahálózat felekezetenként alakult ki, és alapításában, 

fenntartásában magánszemélyek és városok is részt vettek.
18

 Ez a megállapítás az aszódi 

evangélikus iskolára is igaz, szemben a katolikus iskolákkal, melyeket szerzetesrendek 

működtettek. Keszei András szerint az evangélikus iskoláknak - melyek működésüket a 

gazdag támogatóiknak, a vallás pártfogó nemeseinek köszönhették- jó hírük volt. A felvidéki 

városok hanyatlásával a felvidéki iskolák, jó hírű líceumok jelentősége csökkent. Ilyen 

például Bártfa városa. 
19

  

A protestáns iskolarendszerben a kollégiumok a meghatározóak, ahol az alapoktól a 

felsőfokú végzettségig oktatnak. A gimnázium 8 osztályos volt. A schola grammaticák, vagy 

nyelvészeti iskolák, latin iskolák ebből 6-ot oktattak. 10-16 éves korig jártak ide a diákok. Az 

alapozó két évet, a donatistát két év grammatika, ejtegető osztály követte, ezek után 

következett a két syntaxis, szókötő osztály. Ennek elvégzése után még két osztály kellett az 

érettséginek megfelelő végzettségig, ahonnan egyetemre lehet menni. Az aszódi diákok 

általában a pozsonyi és a selmecbányai líceumban tanultak tovább.
20

 

 

                                                      
17

  Asztalos I. 1. 13-14. oldal 
18

 Asztalos I. 14.o 
19

 Keszei András: A középfokú oktatás felekezeti változatai Magyarországon a 19. század első felében in 
Zsombékok, szerk.: Kövér György. 2004. Osiris, Budapest 557.o továbbiakban: Keszei  
20

 Asztalos I. 23.o. 
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II. A diákok társadalmi összetétele 

A diákok társadalmi összetételének vizsgálatával célom főleg annak a kérdésnek a 

megválaszolása, hogy az iskola milyen társadalmi rétegeket vonzott, ezen belül mely milyen 

társadalmi csoportok, foglalkozáscsoportok képviseltek egy-egy felekezetet, mindezt 

természetesen az apa foglalkozásának vizsgálatán keresztül tudom megvalósítani. Ehhez 

kapcsolódik az iskola vonzáskörzetének a vizsgálata is, melyre forrásom, az 1833-62 között 

vezetett iskolai anyakönyv lehetőséget nyújt, mivel a diákok lakhelye is rögzítve van benne.  

A társadalmi összetétel vizsgálatához tartozik a diákok társadalmi rang szerinti megoszlása, 

ennek a felekezeti hovatartozással és a foglalkozással való összekapcsolása is. 

Vizsgálatom szakirodalmi előzményekre támaszkodik, ilyen Lengvári István 
21

munkája, mely 

a Pécsi Ciszterci Gimnázium diákjait vizsgálja, valamint Benda Gyulának 
22

a keszthelyi latin 

iskolával foglalkozó műve, de szeretném megemlíteni Tóth Árpádot is, aki a pozsonyi 

középiskolákkal
23

 foglalkozott. Benda Gyula
24

 részletesen kitér a diákok számára, én ennek 

változásait egy diagramban terveztem ismertetni. A helyi diákok aránya az iskolában azonban 

kiemelten fontos szerepet játszik Benda tanulmánya mellett Lengvári István is foglalkozik 

ezzel a kérdéssel.
25

 Természetesen ehhez kapcsolódik a vonzáskörzet vizsgálata, melyet 

Lengvári István kiválasztott időpontok adataival ismertet, elemszámok és arányszámok 

megadásával.
26

A diákok társadalmi összetelének vizsgálata kialakított foglalozáscsoportok 

alapján valósul meg Benda Gyulánál
27

 és Lengvári Istvánnál
28

 is. Emellett Lengvári a vallási 

összetétel változásait is érdemesnek tartotta ismertetni.
29

 Az iskola társadalomtörténetével 

kapcsolatos vizsgálatokhoz hozzátartozik a társadalmi felemelkedés és a reprodukció 

vizsgálata.
30

 Mindezeket kiegészítve kísérletet tettem Tóth Árpád
31

 hipotézise alapján 

társadalmi stratégiák, azaz az iskola tudatos használatának vizsgálatára is, melynek fő kérdése 

                                                      
21

 Lengvári István: A Pécsi Ciszterci Főgimnázium tanulói 1851-1911. in Korall, 3.4.sz 
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/lengvariistvan.pdf 
22

 Benda Gyula: Kisvárosi társadalom és gimnáziuma. Egy mezővárosi gimnázium helybéli diákjai a 19. század 
első felében. in Korall 3-4.sz  http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/bendagyula.pdf A továbbiakban 
Benda. 
23

 Tóth Árpád: A középiskolázás stratégiái in Korall 3-4. sz. 
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/totharpad.pdf Továbbiakban: Tóth. 
24

 Benda, 109.o 
25

 Lengvári, 148.o 
26

 Lengvári 148.o 
27

 Benda 111.o 
28

 Lengvári 150.o. 
29

 Lengvári 151.o 
30

 Benda 114.o 
31

 Tóth, 72.o. 

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/lengvariistvan.pdf
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/bendagyula.pdf
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00003/pdf/totharpad.pdf
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az, hogy mely társadalmi csoport mennyi osztályt végeztet el gyerekével, és mindezt milyen 

céllal teszi? 

A fenti előzményekre támaszkodva igyekszem vizsgálni az aszódi latin iskola diákságának 

társadalmi összetételét.  

 

 

 

 

1833-1862 között 487 diák járt az aszódi latin iskolába. A diákok számának évenkénti 

eloszlását a következő ábrán láthatjuk. Az ábrán az adott évi összlétszámot ábrázoltam. 

Látható, hogy a legtöbben az 1847-es évben, tehát az 1847/48-as tanévben iratkoztak be. A 

diákok száma 1854-től csökken,ezt az iskola visszaminősítésének köszönhetjük. Azonban 

meglepő, hogy 1858-tól újra elkezd növekedni a diákok létszáma, ettől az évtől lett felső-

elemi iskola az intézményből. Az 1845-ben bekövetkezett hirtelen létszámcsökkenésre nem 

ismerünk indokot.  

1. A diákok származás szerinti összetétele 

A társadalmi összetétel vizsgálatakor nem tekinthetünk el a rang szerinti eloszlás 

figyelemmel követésétől.  

Forrásom külön jelöli a nemes, nem nemes, és főnemes rangú diákokat. 103 nemesi 

rangú diákot találhatunk a Matriculában, ebből 100 köznemes és három főnemes, A három 

főnemes, gróf Ráday Pál, báró Podmaniczky Géza és gr. Dessewffy Ödön. Nagy Iván 
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32
művében leellenőriztem a nemesi rangú diákokat, így már csak 91-en maradtak, tehát  88 

diákról tudunk, akik biztosan köznemesek, így ennyien szerepelnek a statisztikákban 

nemesként.  

Az egész, tehát az 1833-1862 közötti időszakot nézve a diákok 82%-a volt nemtelen, 

18%-a köznemes, és a három főnemes 1% alatti arányt képvisel. Az 1834 előtt beiratkozottak 

37-en vannak, közülük 7-en köznemesek, tehát 18%-uk. A következő, 1835-1844 közötti 

időintervallumban 193 diák iratkozott be az iskolába. Ebből a 193-ból 44-en köznemesek, 

tehát 23%-uk és egy főnemes van közöttük. 1844-1854 között 173-an kezdték el az iskolát, 

köztük 24 köznemessel és két főnemessel. Tehát a nemesek aránya 13%-ra csökken. 1854 

után 80-an iratkoznak be az iskolába, köztük 23-an nemesek, 28%-uk. Négy diák beiratkozási 

évéről nincs információnk. 

A következő diagramon pedig az összes beiratkozó diák arányát hasonlíthatjuk össze a 

beiratkozó nemesek arányával, tehát a felső görbe tartalmazza az alsó adatait is: 

 

A fenti leírás és a diagram is mutatja, hogy a nemesek aránya a diákok arányán belül 

nem sokat változik, kivéve az 1854 utáni időszakot, mikor a diákok száma megcsappan, de a 

nemesek száma nem változik, csak az arányuk.  

                                                      
32

 Nagy Iván: Magyarország családjai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal 
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A szülők társadalmi helyzete és foglalkozása közötti összefüggések 

Most vizsgáljuk meg a köznemesi rendű szülők foglalkozását. A 88 köznemes diák 

közül, akik 1833-62 között Aszódra járnak, 31 apja van birtokosként bejegyezve a 

forrásomba, tehát 34%-uk. 9 nemes tiszttartó, tehát 10%-uk. 15-en végeznek szellemi munkát, 

de nem egyházi pályán, mivel a tanító és lelkész szülők gyerekeit külön számolom. Tehát az 

értelmiségiek aránya így 17%. Ők ügyvédek, jegyzők, mérnökök, gyógyszerészek. A 

lelkészek és tanítók, tehát az egyházi értelmiségiek gyerekei 17-en vannak, arányuk 19%. 6-

an kézművesek, ők 7%-ot jelentenek. Három mészáros, egy szűcs és egy szabó volt közöttük, 

a hatodikról csak annyit tudunk, hogy kézműves. Három diáknak kereskedő volt az apja,  az 

arányuk nem éri el a 3%-ot. Volt közöttük egy bérlő, valamint 6 köznemesnek nem ismerjük a 

foglalkozását. A nemesi rendű diákok 76%-a származik értelmiségi foglalkozású apától, 

hogyha a tiszttartókat, az értelmiségieket, és az egyházi értelmiségieket összeadjuk. A nemes 

kézműves és kereskedők aránya nem éri el a 10%-ot sem. Ezek alapján kimondhatjuk, hogy 

főleg az értelmiségi pályán lévő köznemesek járatták ide a gyerekeiket, nem a birtokos 

rangúak. Azonban a nemesek birtokviszonyainak, gazdasági viszonyainak feltárása még nem 

valósult meg. Ezt a hiányosságot mindenképpen pótolni szeretném. 

2. A diákok felekezeti összetétele 

A következőkben azt szeretném vizsgálni, hogy egy adott vallású csoportból milyen 

rangú diákok jöttek Aszódra tanulni. Illetve azt, hogy melyik rangot milyen vallásúak milyen 

arányban képviseltek. Az első ábrán az evangélikus felekezetű diákok rang szerinti 

megoszlását láthatjuk. 

 

1% 

19% 

80% 

Főnemes

Köznemes

Nem nemes

Az evangélikusok rang szerinti megoszlása 
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369 evangélikus felekezetű diák járt az iskolába 1833-1862 között. Őket tekintve is 

hasonlóak az arányok, hiszen sokkal magasabb a nem nemesek száma, mint a köznemeseké,  

bár a nemes rangú evangélikusok így is több mint kétszer annyian vannak, mint az összes 

katolikus vagy az összes református. Hiszen a katolikus és a református diák száma összesen 

annyi, mint az evangélikusoknál csak a köznemeseké. 

A következő ábrán a református vallású diákok rang szerinti megoszlását láthatjuk. 

 

A reformátusokat tekintve, akik 34 diákot jelentenek,  a nemesek és nem nemesek 

aránya 59% és 38%. Ennél a felekezetnél a legkisebb a szakadék a nemesek és a nem 

nemesek száma között. Ezek szerint a református köznemesség a katolikussal összevetve már 

nagyobb hajlandóságot mutat arra, hogy itt taníttassa gyerekét, bár a reformátusok aránya az 

iskolában nem jelentős. Gödöllőn működött református elemi iskola, innen valamelyik 

kollégiumba küldhették tovább a szülők gyerekeiket. Végül a katolikus felekezetű diákok 

rang szerinti megoszlását ismertetném, a következő ábra segítségével: 
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A 32 katolikusból hárman köznemesek ,ez a katolikus diákok 9%-át jelenti. Tehát a 

katolikusokat tekintve megállapíthatjuk, hogy a nemesek nem ebbe az iskolába íratták 

gyerekeiket. A három nemesi rangú katolikus közül egyébként az egyik édesapja a latin iskola 

tanára, valószínűleg hittant tanít, a másik az aszódi gyógyszerész fia, míg a harmadik édesapja 

a dányi jegyző. Tehát a három köznemes katolikusból kettő aszódi, egy pedig környékbeli 

emellett mindhárman értelmiségi munkát végeznek.  Egyébként a 3 szóban forgó diákból csak 

egy járja végig az iskolát, Korniczky Mihály, aki az aszódi gyógyszerész fia, és apja 

foglalkozását viszi majd tovább. Tehát megállapíthatjuk, hogy a környékbeli katolikus 

elitképzésnek nem ez az iskola a helyszíne, a katolikus köznemesség nem itt taníttatja a 

gyermekét, ami egyébként kézenfekvő is, hiszen egy evangélikus intézményről beszélünk. 
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. Ha a felekezeti megoszlást nézzük, akkor legnagyobb arányban természetesen az 

evangélikusok vannak képviselve, utánuk a második legnagyobb számú felekezet a zsidó, 

majd a reformátusok, és legvégül a katolikusok következnek. Meg kell jegyeznem, hogy mély 

a szakadék az evangélikus, és a más felekezethez tartozó diákok száma között. 

A hatékonyabb szemléltetés kedvéért a következő ábrán az aszódi diákok felekezeti 

összetételét ábrázolom: 

 

Mint láthatjuk, a 171 aszódi diáknak 70%-a evangélikus, őket a zsidó felekezetűek 

követik, a katolikusok és a reformátusok száma és aránya pedig igen alacsony. Fényes Elek 
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Az aszódi diákok felekezeti összetétele 



15 
 

művéből
33

 tudjuk, hogy Aszódon 1851-ben 1000 evangélikus, 220 katolikus, 330 

zsidó,valamint  10 református lakott. Azaz Aszód lakosainak 64%-a evangélikus vallású, 

14%-a katolikus, 21%-a zsidó, és 1% református. Tehát ha Fényes Elek leírására 

támaszkodunk, akkor megállapíthatjuk, hogy az iskolában az aszódi diákok felekezeti 

összetételének aránya szinte teljesen megegyezik a városban képviselt arányukkal. Kivételnek 

számítanak a katolikusok, akik kis mértékben, de alul vannak reprezentálva az iskolában a 

városban képviselt arányukhoz képest, hiszen a 14%-hoz képest az iskolában csak 5% az 

arányuk. 

A következő ábrák pedig arra a kérdésre adnak választ, hogy melyik rangot milyen 

felekezetű diákok milyen arányban képviselik.  

 

Először a főnemesi rangú diákok felekezeti eloszlását tekinthetjük meg. 

 

Ők gróf Ráday Pál, báró Podmaniczky Géza és gr. Dessewffy Ödön. A Ráday család 

református vallású, a 67% evangélikust báró Podmaniczky Géza és Dessewffy Ödön 

képviseli. 

A következő ábra a köznemesek felekezeti megoszlását szemlélteti:  

                                                      
33

 Fényes Elek: Magyarország Geographiai szótára, Pest, 1851. http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/ (2012. 06. 
14)  
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Láthatjuk, hogy a köznemesek, akik 88 főt jelentenek, legnagyobb arányban 

evangélikus vallásúak, és a térségben alulreprezentált reformátusok is megelőzik a 

katolikusok arányát. 

 

A nem nemes diákok között is az evangélikusok száma a legmagasabb, őket a zsidók 

követik. A katolikusok aránya magasabb a nem nemesek között, mint a köznemesek 

megoszlásánál, érdekes módon a református vallásúaknál fordított a helyzet, arányuk nagyobb 

a köznemesek között. Feltételezem, hogy a Ráday család példáját követve íratják be a 

köznemes reformátusok a gyerekeiket Aszódra.  
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3. Foglalkozásszerkezet szerinti kimutatások 

Először is a foglalkozáskategóriákat szeretném tisztázni. A leírásban (1. melléklet) 

feltüntetem a kategóriákat, és azok tartalmát. A foglalkozások mellett azt is feltüntetem, hogy 

hányan képviselik az adott szakmát a szülők között. 

A foglalkozások és csoportosításuk a 1. számú mellékletben található. 

A következő ábra pedig a diákok szüleinek foglalkozásszerkezeti megoszlását mutatja 

1833-1862 között. 

Foglalkozáscsoport Számuk Arányuk 

Birtokos 34 7% 

Egyházi értelmiségi 86 18% 

Értelmiségi 51 10% 

Gazdatiszt 37 8% 

Kézműves 135 28% 

Kereskedő 53 11% 

Uradalmi cseléd 10 2% 

Gazda 42 9% 

Ismeretlen 39 8% 

Összesen 487 100% 

 

A fenti ábrán láthatjuk, hogy a legnagyobb arányban a szellemi foglalkozásúak 

gyermekei képviselik magukat az iskolában, ők az egyházi értelmiségi, az értelmiségi, és a 

gazdatiszt kategóriában megjelöltek. A szemléltetés kedvéért bontottam három részre ezt a 

réteget, hisz láthatjuk, hogy ha önálló csoportokként tekintünk rájuk, akkor kitűnik, hogy az 

egyházi értelmiségi szülők gyerekeinek aránya a második legmagasabb. A 28%-ot kitevő 

kézműveseket a kereskedők, majd a földművesek követik. A birtokosok aránya sem jelentős, 

az alkalmazottak száma pedig érthetően alacsony: a taníttatás túl drága volt ennek a rétegnek, 

kevesen engedhették meg maguknak, hogy ide küldjék a gyerekeiket, és az a pár szülő is 

aszódi vagy környékbeli, hiszen külön szállást és étkezést fizetni a gyereknek már nagyon 

drága lett volna. Összességében tehát az szellemi foglalkozásúak és a kézművesek gyerekei 

találhatóak meg a legnagyobb arányban a tanulók között, a lelkészek és tanítók gyerekeinek 

aránya pedig bizonyítja, hogy az utánpótlás kinevelése is cél az egyházi értelmiségi rétegnél, 

további kutatásaim megmutatják majd, hogy ez milyen mértékben valósult meg. 
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a. A foglalkozásszerkezet változásai  

Az alábbi kereszttábla a foglalkozáscsoportok már ismertetett módon kialakított időhatárok 
közötti változásait mutatja be.  
  

  1834 előtt 1835-1844 1845-1854 1855 után összesen  

Foglalkozáscsoport száma aránya száma aránya száma aránya száma aránya   

Birtokos 0 0% 15 8% 13 8% 6 7% 34 

Egyházi értelmiségi 13 35% 27 14% 34 20% 11 13% 86 

Értelmiségi 1 3% 26 14% 20 12% 4 5% 51 

Gazdatiszt 5 14% 20 10% 11 6% 1 1% 37 

Kézműves 11 30% 61 32% 46 27% 17 20% 135 

Kereskedő 3 8% 21 11% 20 12% 9 10% 53 

Uradalmi cseléd 0 0% 1 1% 7 4% 2 2% 10 

Gazda 2 5% 11 6% 16 9% 13 15% 42 

Ismeretlen 2 5% 9 5% 5 3% 24 28% 39 

Összesen 37 100% 191 100% 172 100% 87 100% 487 

 

Az 1834 előtti időszakban beiratkozottak között nem találunk birtokost. Ez azt jelenti, 

hogy 1828 és 1834 között, mivel hat éves az iskola, vagy egyetlen egy birtokos sem iratkozott 

be, vagy a beiratkozottak nem végezték el az iskolát, így nem jelennek meg az 1833-ban 

kezdődő forrásomban. Mindenesetre a következő vizsgált időszakban, 1835-1844 között már 

15 birtokost találunk, az ő számuk csak az alkalmazottakét és a földművesekét előzi meg.1855 

után hatra csökken a birtokos szülők gyerekeinek száma, viszont az előző elemzéseimből 

kitűnt, hogy a köznemesek száma nem csappan meg. Ezt a jelenséget más csoportoknál is 

észre lehet venni, méghozzá a szellemi foglalkozásúaknál, beleértve az egyházi 

értelmiségieket, ők az utolsó évtizedhez képest 77%-al kevesebben iratkoznak be, és a 

tiszttartókat is, akik 1855 után nincsenek képviselve a diákok között, valamint a 

kézműveseknél és a kereskedőknél is. Előbbiek 62%-al, utóbbiak pedig 56%-al vannak 

kevesebben 1855 és 1862 között. Az említett társadalmi csoportok arányának csökkenésének 

az oka, hogy az iskolát 1854-ben magániskolává minősítették, majd 1858-ban lefokozták 

elemi iskolává. A diákok társadalmi összetétele így 1855-től a földművelők gyerekeinek 

javára változik meg.  

 A klasszikus szellemi foglalkozásúak, mint ügyvédek, orvosok stb., a gazdatisztek, 

valamint a kereskedők és kézművesek azok a csoportok, akiknél az 1834-el végződő 

időszakasz után növekedés vehető észre, bár ebben nem lehetünk biztosak, mivel a forrás 

1833-ban kezdődik, így azokat nem tünteti fel az azt megelőző évekből, akik nem végezték 

végig az iskolát. Ennek ellenére feltételezem ezt a növekedést, mert túl drasztikus a különbség 
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a két időszak diákjainak száma között. Az 1835-1844-es évtized volt a csúcspont, amikor 

ezekből a csoportokból a legtöbb diák járt, majd 1845-54-es évtizedre csökkenés állt be, mely 

a már ismert okból drasztikusan folytatódott 1855-től. Ez az általános tendencia, de akad 

kivétel: A lelkészek és tanítók gyerekei közül 1845-1854 közötti időszakban több diák jár, 

mint előtte, az 1835-1844-es időintervallumban, tehát az ő fiaiknál
34

 kimutatható, hogy az 

1840-es évek közepétől többen jöttek közülük Aszódra tanulni. Az említett két szűk évtized 

között növekedést csak náluk, valamint az alkalmazottaknál és földműveseknél látunk. 

b. foglalkozáscsoportok vizsgálata felekezetenként  

Az egész általam vizsgálta időszakot, tehát 1833-1862 közötti éveket vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy az evangélikusoknál a kézművesek és az értelmiségi réteg száma a 

legmagasabb, előbbi 32%, utóbbi 35%. Az egyházi értelmiség 20%-ot tesz ki. A kereskedők a 

maguk 7%-ával kevesebben vannak, mint a 9%-ot kitevő parasztok, a birtokosok aránya is 

7%. Az aszódi evangélikusok nagy része kézműves, és a messzebbről jövő diákok általában 

értelmiségi szülők gyermekei. A szellemi foglalkozású szülőkön belül is az lelkészek és 

tanítók gyerekei vannak a legtöbben. 

A reformátusok 63%-a értelmiségi, az egyházi értelmiségiek aránya magasabb, mint 

az evangélikusoknál, 20%. De ez az adat ne tévesszen meg minket, hisz a reformátusok száma 

tizede az evangélikusokénak, így nem mondhatjuk jellemzőnek ennek a felekezetnek a nagy 

arányú jelenlétét. A második legmagasabb réteg a birtokos, 26%-al, míg a kézművesek száma 

hanyagolható, kereskedő egyáltalán nincs, és a parasztok száma sem túl magas. Tehát a 

reformátusok közül elsősorban az értelmiségieknek volt vonzó az iskola. Egyébként a 

zsidókkal és a katolikusokkal ellentétben a református diákok nem feltétlenül környékbeliek 

voltak. Igaz, a környéken kevés református település található, viszont az, hogy messzebbről 

is jöttek reformátusok, mutatja, hogy a zsidókkal és a katolikusokkal ellentétben nem a kis 

távolság miatt választották a szülők az aszódi latin iskolát gyermekeiknek. A reformátusok 

közül három aszódi, közülük ketten nem aszódi születésűek, egyikük Felsőrakoncán született, 

a másik Esztergályban. A többi református között találhatunk hartait, amely az Aszóddal 

szomszédos falvakat birtokló családjának, a Ráday családnak a birtoka, és néhány református 

is él ott.
35

 Rajtuk kívül Abonyból, Mike-Budáról (Cegléd melletti puszta) és 

                                                      
34

  Az aszódi latin iskolába forrásom keletkezésének idején nem jártak lányok, kivéve azt az időszakot, amikor 
elemi iskola volt az intézmény. A városban működött egy leányiskola is, mellyel azonban mostani kutatásomban 
nem kívánok foglalkozni 
35

 Fényes Elek. http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/ 

http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/
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Szentmártonkátáról, ezek a települések mind Ceglédhez kötődnek, ahol a korszaban volt 

református középiskola Fényes Elek műve szerint.
36

 

A zsidó vallásúaknál a kereskedők aránya a legmagasabb, 49%, egyébként egy 

ismeretlen lakhelyűt és egy zsidói lakost leszámítva az összes zsidó kereskedő aszódi. A többi 

foglalkozáskategória nagyjából egyforma arányban van, 10% körül. Az értelmiségi réteg igen 

kis aránya, 16%, az eddig vizsgált vallási csoportokhoz viszonyítva a legalacsonyabb, 

egyébként a korszakban ez jellemző is erre a felekezetre. Tehát megállapíthatjuk, hogy az 

iskola zsidó vallású diákjai általában az aszódi zsidó kereskedők gyerekei. 

A katolikusok 32-en vannak összesen, szüleik foglalkozását tekintve 9-nek 

kézművesek, 3 diáknak gazdatisztek a szülei, 8 értelmiségi szülőt találunk, ebből hárman 

nemesek, és négy uradalmi cselédet. A katolikus vallásúak is inkább Aszód környékiek 

voltak, a legmesszebbről jött katolikus ceglédi, de őt leszámítva maximum 30 km-es 

körzetből jöttek ide a diákok. E vallás képviselőinek alacsony számát is figyelembe véve 

megállapíthatjuk, hogy a katolikusoknak nem volt célpont az iskola, a környékbeliek íratták 

ide a gyerekeiket, valószínűleg a kis távolság miatt. Az értelmiségi réteg magas aránya mellett 

figyelembe kell venni, hogy számuk a katolikus értelmiségnek csak egy kis szeletét teszik ki, 

ugyanis a Galga-mentén több olyan tiszta katolikus falu van, mely egyetlen diákot sem adott 

az iskolának.  

  

                                                      
36

 Fényes 
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4. Az iskola vonzáskörzete 
 
A forrásomban a születési hely és a lakhely is fel van jegyezve, az iskola 

vonzáskörzetének megállapításakor a lakhelyet veszem figyelembe. Az iskola 

vonzáskörzetével a város vonzáskörzetére is rálátást kaphatunk. Aszód főleg a Galga-mente 

piaci és kulturális központjának számított, így egyértelmű, hogy a környékbeli, észak-

pestmegyei és dél-nógrádi szlovák és német falvakra vonzást gyakorol az iskola. Ezen felül 

viszont kideríthetjük, hogy más régióban lévő, távoli evangélikus településekkel, valamint 

felvidéki városokkal áll-e fönt kapcsolat. 

a. A vonzáskörzet vizsgálata megyei viszonylatban 
1833 és 1862 között Bars, Békés, Esztergom, Fejér, Heves, Hont, Liptó, Nógrád, 

Pest-Pilis-Solt, Sáros, Veszprém vármegyékből, és a Jászkun-területről iratkoztak 

be diákok az aszódi latin iskolába.  

A diákok lakhelyéül szolgáló városokat kigyűjtöttem (2. melléklet.) 

 

Mint az ábrán is látható, az aszódi latin iskola diákjainak 77% volt pest-megyei, 16%-

uk Nógrád-megyei, a maradék 7% adja ki az összes többi megyét. Összesen diákok 35%-a 

aszódi. Tehát az iskola diákjai főleg Pest és Nógrád megyéből jártak Aszódra, a többi 

megyéből érkezők aránya nem számottevő.  
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A diákok lakhelyének eloszlása 1833-62 
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A következőekben évtizedekre lebontva igyekszem bemutatni az iskola 

vonzáskörzetének változását, majd a folyamatból következtetéseket levonni. Az 1834 előtt, 

1835-44 és 1845-54 között, valamint az 1855 után beiratkozottakra osztottam fel az iskola 

tanulóit.  

1834 előtt három megyéből jártak iskolába azok a diákok, akikről van forrásom. Ez a 

három megye Pest-megye, ahonnan 34-en jönnek, és Nógrád, valamint meglepő módon egy 

távolabb eső megye, Sáros. A két utóbbi megyéből csak 1-1 diák jár ebben az időszakban 

Aszódra. Forrásomban egyébként a Sárosból érkezett diák személye két szempontból is 

egyedülálló. Ő az egyetlen tanuló, aki Sáros megyéből jár az iskolába, és ő az egyetlen felnőtt 

a diákok között. A 33 éves Klein Simonról van szó.  

 A következő vizsgált időszakban, 1833 és 1844 között 5 megyére és a Jászságra 

terjedt ki az iskola vonzáskörzete, ebből csak Liptó és Veszprém nem szomszédos megye, 

innen azonban csak 1-1 diák járt az iskolába. Hont megyéből is csak egy diák érkezett 

Aszódra. Pest megyéből 144 diák járt Aszódra ekkor, 41 nógrád-megyei,  10 heves-megyei, 

hárman jöttek a Jászságból, Jászapátiból és Jászkisérről. Egy diák jött Liptóból, 3-an Fejér 

megyéből.  

1845 és 1854 között szintén 8 vármegyéből érkeztek a tanulók. Fejér, Heves, Nógrád, 

Pest azok a megyék, ahonnan az előző évtizedben is jártak diákok, valamint a Jászkun- 

Kerület. Bars, Békés és Esztergom az újonnan megjelent három megye, de mindháromból 

csak 1-1 diák jött tanulni az aszódi latin iskolába. Pest megyéből 125-en jártak ekkor. Nógrád 

megyéből 24-en érkeztek. Heves megyéből ekkor négy diák látogatta az aszódi középiskolát. 

Hárman jártak Hont megyéből, Ketten Fejérből, valamint1-1 diák iratkozott be Bars, Békés és 

Esztergom megyéből.  

1855 után szinte csak Pest vármegyéből, és azon belül is csak a környező falvakból 

iratkoztak be a diákok. Csak 8 fő a kivétel, egy jászsági és hét Nógrád vármegyei tanuló. 

Ennek az oka az iskola visszaminősítése, melyre már a többi fejezetben utaltam.  

A következőekben szeretném bemutatni, hogy mely megyékből milyen felekezetű 

diákok érkeztek.  

A 13 megyét vizsgálva csak 3 olyan megyét találunk, ahonnan katolikusok is jöttek, 

méghozzá Pest- vármegyét, Nógrád megyét, és Heves megyét, tehát katolikusok csak a 
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közelből jöttek. Az iskola vonzáskörzete a katolikusok körében nem volt széles. Zsidók Pest-

Pilis-Solt vármegye mellett Sáros és Nógrád megyéből jöttek, bár a két utóbbi megyéből csak 

1-1 tanuló járt az iskolába ebből a felekezetből. A pest-megyei zsidók aszódiak, vagy Aszód 

környékén bérlők. Tehát a zsidó vallásúak körében sem volt széles vonzáskörzete a protestáns 

iskolának.  

Reformátusok már hat megyéből jöttek: Fejér, Heves, Jászság, Nógrád, Pest, Temes. 

Habár a reformátusok is igen kevesen vannak, ők messzebbről jöttek mint a zsidók és a 

katolikusok, még temesi is van közöttük. Azonban Pest megyét leszámítva egy olyan megye 

sincsen, ahonnan 1-2 főnél több járt az iskolába.  

Az evangélikus diákok 10 megyéből jöttek. Pest mellett Nógrád, Hont, Heves, Fejér 

azok a megyék, ahonnan 5, vagy annál több evangélikus járt. A távolabb eső megyék 

evangélikusait vizsgálva érdemes tanulmányozni a társadalmi hovatartozást. A Bars-megyei 

körmöcbányai diák apja kereskedő, Orosházából a lelkész fia jött ide tanulni, Esztergomból 

viszont az érsek kocsisának gyermeke. Fejér megyéből egy orvos és egy kézműves adta ide 

két fiát, valamint egy tiszttartó. A Heves megyei evangélikus diákok szüleinek 60%-a 

értelmiségi, a maradék pedig kézműves és kereskedő. A Hont-megyei diákoknál is hasonló a 

helyzet, két értelmiségi, két kézműves szülő és egy tiszttartó, az eredmény. Megjegyzem, 

hogy közöttük nincsenek testvérek. Liptóból egy táblabíró fia jött ide tanulni, Veszprém 

megyéből pedig egy uradalmi ispán adta ide a gyermekét. Megjegyzem, hogy Pest városa is 

az iskola vonzáskörzete volt, városi szenátor, táblabíró, orvos, és kereskedők íratták az aszódi 

iskolába a gyerekeiket, egy kereskedő kivételével mindannyian evangélikus. Tehát arra a 

kérdésre, hogy milyen foglalkozású evangélikus szülők azok, akik még távolabbról is 

hajlandóak voltak ide küldeni a gyerekeiket, a válasz az értelmiségi és a kézműves, csak két 

nemest találtam közöttük. Tehát egyértelmű, hogy széles vonzáskörzete az iskolának a nem 

nemes evangélikus vallású kézművesség és értelmiségi szülőkre van. De főleg az Aszódhoz 

közel élő evangélikusok íratták ide a gyerekeiket, közöttük nagyobb a nemesek aránya, és az 

értelmiségiek és a kézművesek vannak a legmagasabb számban képviselve. 
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A térképen azokat a településeket jelöltem be, ahonnan a diákok érkeztek. Láthatjuk, 

hogy a Duna-Tisza közének északi részére és a Felvidék középső részére koncentrálódik az 

iskola vonzáskörzete, de főleg a kék színnel jelölt Aszód környékének településeiről jártak a 

diákok a latin iskolába. 

 Az iskola 487 diákja 118 településről érkezett a vizsgált időszakban. Ezek a 

települések a következő táblázaton láthatóak, az onnan érkező diákok száma alapján rendezve. 

 

b. Az iskola vonzáskörzetének vizsgálata a diákok lakhelyének típusa alapján 

Kísérletet tettem az iskola vonzáskörzetének részletesebb vizsgálatára, a diákok 

szülővárosának csoportosításával. Fényes Elek Magyarország geographiai szótárából kiírtam 

az adatbázisomban szereplő települések fő tulajdonságait: a települések típusát, nemzetiségi 

profilját, lakosainak számát, valamint felekezeti összetételét. Mindezek mellett megnéztem az 

Aszódtól való távolságukat, és ez alapján is csoportosítottam őket. Az alábbi táblázatban 

azokat a településeket tüntettem fel, ahonnan 5, vagy annál több diák járt Aszódra, emellett a 

fontosabb városokat is mindenképpen igyekeztem beletenni a táblázatba.  
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Város Megye 
Település vallása 

diákok 
száma 

Ebből azonos vallású evangélikus 

Aszód Pest evangélikus 171 120 120 

Pest Pest katolikus többségű,vegyes 19 0 19 

Acsa Pest evangélikus 10 9 9 

Hévizgyörk Pest katolikus többségű-református 10 0 9 

Domony Pest evangélikus 9 7 7 

Pécel Pest református 9 4 3 

Csővár Pest evangélikus 8 8 8 

Rákoskeresztúr Pest evangélikus 8 8 8 

Szirák Nógrád evangélikus 8 3 3 

Bér Nógrád evangélikus 7 7 7 

Bag Pest katolikus 6 1 3 

Cegléd Pest református- katolikus 6 1 5 

Penc Nógrád katolikus- evangélikus 6 4 4 

Tápiószele Pest katolikus 6 1 5 

Vanyarc Nógrád evangélikus 6 6 6 

Gödöllő Pest református 5 3 1 

Pilis Pest evangélikus 5 4 4 

Szentmártonkáta Pest katolikus 5 0 2 

Körmöcbánya Bars katolikus 1 0 1 

 

Megvizsgáltam az azonos nemzetiségű településekről jött diákok vallását. A magyar 

nyelvű településekről jött diákok közül 83 evangélikus, 17 katolikus, 20 református és 5 zsidó 

vallású. Ez az eredmény azt sejteti, amit az előbbiekben feltételeztem, hiába vannak a magyar 

nyelvű, katolikus településekről érkezett diákok nagyobb számban képviselve az iskolában, 

nagy részük evangélikus vallású, és feltételezhetjük, hogy nagyrészt szlovák vagy német 

nyelvű diákokat takar ez a szám, persze a katolikusok között is lehet képviselője ezeknek a 

nemzetiségeknek. A szlovák településről jött diákoknak is evangélikus a nagy része, 241 

diákból 187. 10 katolikus, két református, és 41 zsidó vallású jött szlovák nyelvűnek jelzett 

településről. Német falvakból és városokból összesen 7 diák járt Aszódra, mind a heten 

evangélikus vallásúak. A német vegyes településekkel is hasonló a helyzet. Így azokat a 

helységeket definiáltam, melyek értelemszerűen több nemzetiségűnek vannak megjelölve 

Fényes Elek munkájában, és a német is szerepel közöttük. Ilyen helyről 28 evangélikus és egy 

katolikus vallású diák érkezett. Szlovák vegyes településről 31 evangélikus, 9 katolikus, 8 

református és egy zsidó érkezett.  
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Most pedig nézzük meg az iskolától való távolság alapján történt csoportosításomat. 

Csoportosításom alapján az Aszódtól 20 km-re, vagy annál közelebb lévő települések, az 

Aszódtól 20-50 km, és az 50-100 km közötti távolságra lévő helységek, illetve a 100 km-ről 

messzebb levő települések kategóriáit alakítottam ki. 

Nézzük először az első kategóriát. Az Aszódtól 20 km-re, vagy annál közelebb lévő 

települések mindegyike falu. 11 magyar, három szlovák, és egy német nemzetiségű Fényes 

Elek összeírása alapján.  

A 20-50 km távolságra lévő kategóriában 1 puszta, 39 falu, 7 mezőváros szerepel, 

valamint Pest, melynek a főváros kategóriát adtam, mert mindenképp szerettem volna 

megkülönböztetni a többi szabad királyi várostól. 26 magyar, 10 szlovák település esik ebbe a 

csoportba, valamint 7 magyar-szlovák, 1 magyar-német-szlovák. A pusztánál nincs 

információm. 

Az 50 és 100 km-re lévő települések közül 2 szabad királyi város, 9 mezőváros, 22 

falu és 1puszta. Nemzetiség szerint 18 magyar, 8 szlovák,1 német, 5 magyar-szlovák, 1 

horvát-magyar-szlovák, és egy rác-magyar-német település . 

A 100 km-re, vagy annál messzebb lévő városok között 4 mezőváros, egy puszta és 7 

falu van. 8 magyar, 2 szlovák és egy német nyelvű település közülük, a pusztáról nem 

rendelkezek adatokkal.  

A következőekben azt szeretném bemutatni, hogy létezik-e valamilyen összefüggés a 

várostól való távolság és a társadalmi hovatartozás között. Vajon mely társadalmi réteg 

hajlandó messzebbről is ide íratni a gyerekét? A végzett osztályt is szeretném belevenni a 

vizsgálatomba. Vajon a kézművesek, földművesek célnak tekintik-e a teljes iskola elvégzését, 

és az esetleges továbbtanulást, vagy csak élni próbálnak a lehetőséggel, hogy a közelben 

található egy az eleminél magasabb szintű iskola, amely így viszonylag könnyen elérhető, és 

egy bizonyos mértékű műveltség megszerzésére pont elég? Ezt a műveltségi szintet a képzés 

közepén lévő grammatika osztálynál feltételezem.  

A következő táblázatokban foglalkozáscsoportonként ábrázoltam az iskolától való 

távolságot és a végzett osztályokat. Megjegyzem, hogy a táblázatokban nem szerepel, nem is 

szerepelhet a vizsgált időszakban az iskolába járó összes diák, hiszen vannak, akiknek a 

lakhelyéről nem rendelkezek információval, őket nem tudtam belevenni ebbe a vizsgálatba.   

  
  Donatista Grammatika 

Szintaxis 
Teljesen 

elvégezte Összesen 

    fő % fő % fő % fő % fő % 
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K
er

es
k

ed
ő

 

Aszód 14 61% 12 67% 1 25% 4 50% 21 49% 

0-20 3 13% 2 11% 0 0% 1 13% 6 14% 

20-50 3 13% 3 17% 3 75% 3 38% 12 28% 

50-100 1 4% 1 6% 0 0% 0 0% 2 5% 

100- 2 9% 0 0% 0 0% 0 0% 2 5% 

Összesen 23 100% 18 100% 4 100% 8 100% 43 100% 

 

A kereskedők gyerekei Aszód mellett Pestről, Hatvanból, Körmöcbányárról és Losoncról és  

Vácról érkeztek, valamint pár kisebb településről, ilyen Zsidó (ma Vácegeres), 

Szentmártonkáta és Bag. A legtöbb kereskedő Aszódról iratkozik be, és a beiratkozott diákok 

több mint a fele, 49-ből 26 fő a grammatika osztálynál, vagy az előtt fejezte be a képzést. 

Mivel ők helybéliek, kevesebb anyagi ráfordítással járt a diákok taníttatása, hiszen a tandíj 

mellett nem kellett szállást és étkezést fizetniük. A 0-20 km-es körzetből sokkal kevesebben 

jártak Aszódra, ennek az lehet az oka, hogy ebben a körzetben csak falvak vannak. Akik 

ebből a távolságból érkeztek, nagyjából ugyanolyan arányban végezték el az osztályokat. 20-

50 km-es távolságból járók már többen vannak, ezen a távolságom belül ismét találhatunk 

városokat, hiszen Gödöllő és Hatvan, valamint Pest is beleesik ebbe a körzetbe. 50-100 km-

es, valamint 100 km-től nagyobb távolságból már csak a kereskedők 5-5%.a érkezett, és 

grammatikánál senki sem végzi közülük tovább az iskolát Aszódon.  

Az eredményekből láthatjuk, hogy a kereskedőkre nem jellemző, hogy 20-50 km-es 

távolságtól messzebbről ide járatná a gyerekét.  

    Donatista Grammatika Szintaxis Teljesen elvégezte Összesen 

    fő % fő % fő % fő % fő % 

K
éz

m
ű

v
es

 

Aszód 18 39% 34 64% 5 83% 16 67% 73 57% 

0-20 5 11% 5 9% 0 0% 2 8% 12 9% 

20-50 17 37% 7 13% 1 17% 2 8% 27 21% 

50-100 6 13% 7 13% 0 0% 4 17% 17 13% 

100- 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Összesen 46 100% 53 100% 6 100% 24 100% 129 100% 

 

A kézművesek gyerekei a kereskedőkhöz hasonlóan nagyrészt aszódiak voltak. Közülük a 

legtöbben, 73-ból 34-en a grammatika képzésig végezték el az iskolát. Az első osztályokban 
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kiesettek és az iskolát teljesen elvégzettek aránya hasonló, 18 és 16 fő. A 0-20 km-es 

körzetből érkezők száma ennél a foglalkozáscsoportnál is kevesebb, a helyieknél, de a 20-50 

km-es távolságból érkezetteknél is, annak ellenére, hogy a nem aszódi kézművesek már nem 

Pestről, és a környező nagyobb városokból, piacközpontokból érkeztek, hanem a környék 

falvaiból, szétszórva. Van közöttük ikladi, bagi, hévízgyröki, domonyi, tót-györki, ezek mind 

Aszódhoz közeli települések, de találunk közöttük patvarcit , maconkait, sőt, abonyit és 

ceglédit is. A 20 km-nél közelebbről érkezőknél (12 fő) 10 fő esik ki a grammatika képzésnél, 

vagy előtte, és ketten végezték el teljesen az iskolát. A 20-50 km-es távolságban lakók 27-en 

vannak, közülük 24-en nem végezték tovább az iskolát a grammatikai osztálynál. Az 50-100 

km-es körzetben élők 17-en voltak, körülbelül egynegyedük végezte el a teljes iskolát, 4 fő. 

Tehát ennél a távolságnál sem sokat javulnak az arányok. 100 km-nél távolabbról egy 

kézműves sem íratja az aszódi latin iskolába a gyerekét. A kézművesek gyerekeinek nagy 

része tehát az iskolától való távolságtól függetlenül nem végzi tovább az iskolát a 

grammatikai képzésnél.  

 

 

 
Donatista Grammatika 

Szintaxis 

Teljesen 

elvégezte Összesen 

  

fő % fő % fő % fő % fő % 

B
ir

to
k

o
s 

Aszód 0 0% 1 7% 2 50% 1 14% 4 11% 

0-20 0 0% 0 0% 0 0% 1 14% 1 4% 

20-50 3 75% 9 64% 1 25% 2 29% 15 54% 

50-100 1 25% 4 29% 1 25% 3 43% 9 32% 

100- 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Összesen 4 100% 14 100% 4 100% 7 100% 28 100% 

 

A birtokosokat tekintve változást láthatunk az előzőekben vizsgált foglalkozáscsoportokhoz 

képest. legtöbbjük, arány szerint 54%-uk 20-50 km-es körzetből iratkoznak be. Az iskolát 

teljesen elvégzettek aránya az 50-100 km-es távolságból érkezőknél a legnagyobb, de 

összességében náluk sem az iskola teljes elvégzése a jellemző. Az ő esetükben is átlagban a 

grammatika végzettségig tanulnak a gyerekek Aszódon. A 28 birtokos közül, akiknek 

ismerjük a lakhelyét, (hiszen 1833-62 között 34 birtokos járt Aszódra) 7-en végezték el 

teljesen az iskolát, és 14-en tanultak a grammatika képzésig 

 

 
 

Donatista Grammatika Szintaxis Teljesen elvégezte Összesen 

  

fő % fő % fő % fő % fő % 

G
a

zd a
 

Aszód 7 47% 11 85% 2 67% 2 18% 22 52% 
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0-20 5 33% 1 8% 0 0% 2 18% 8 19% 

20-50 2 13% 0 0% 1 33% 5 45% 8 19% 

50-100 1 7% 1 8% 0 0% 2 18% 4 10% 

100- 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Összesen 15 100% 13 100% 3 100% 11 100% 42 100% 

 

A gazdák, azaz a forrásomban jobbágyok, 1849 után gazdák vagy parasztokként feltüntetettek 

közül a legtöbben aszódiak. A 22 helybeli közül csak ketten tudták teljesen elvégezni az 

iskolát, ugyanennyien léptek ki a képzésből az utolsó előtti évben. A nem aszódi, de 20 km-

nél közelebb lakó 8 diákból öten már az alapozó években elhagyták az iskolát, és csak ketten 

végezték el teljesen. Azonban a 20-50 km-es távolságból érkezettek között, akik szintén 8-an 

vannak, ez az arány megfordul. Azonban ilyen alacsony számok esetében messzemenő 

következtetéseket nem vonhatunk le. Összességében láthatjuk, hogy a gazdák gyerekeinek a 

száma nem tér el látványosan a többi foglalkozáscsoport számától,azonban közülük már 

sokkal kevesebben iratkoznak be a nem aszódiak.  

 

 

 

 
 

Donatista Grammatika Szintaxis Teljesen elvégezte Összesen 

  

fő % fő % fő % fő % fő % 

G
a
zd

a
ti

sz
t 

Aszód 0 0% 1 7% 0 0% 2 22% 3 9% 

0-20 1 17% 1 7% 0 0% 0 0% 2 6% 

20-50 4 67% 7 47% 1 25% 2 22% 14 41% 

50-100 1 17% 5 33% 1 25% 4 44% 11 32% 

100- 0 0% 1 7% 2 50% 1 11% 4 12% 

Összesen 6 100% 15 100% 4 100% 9 100% 34 100% 

 

A gazdatisztek közül a legtöbben a 20-50 km közötti, és az 50-100 km közötti távolságból 

iratkoztak be. 34-ből 9-en végzik el teljesen az iskolát, és 15 fő fejezi be grammatikánál a 

képzést, tehát ennél a csoportnál is magasabb a grammatikánál kilépők aránya, főleg a 

távolabb lakók között. Az aszódiak kevesen vannak, 3-ból ketten teljesen elvégzik az iskolát, 

ők  ketten egyébként a Podmaniczky család tiszttartójának, Csörföly Imrének a fiai, és mivel 

nem ugyanabban az időszakban járnak az iskolába, valószínűleg a harmadik diák az ő 

apjuknak utódjának a fia. A 20 km-es körzetben lakók csak ketten vannak, ők Varsányról és 
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Hortról jönnek, és a grammatika képzésnél egyikük sem tanul tovább. A 20-50 km-es 

távolságban lakók 14-en vannak, és közülük heten a grammatika képzésnél kilépnek, csak 

ketten végzik el a teljes iskolát. Az 50-100 km-es távolságból érkezők 11-en vannak, és 4-en 

végezték el a teljes iskolát, tehát ebből a távolságból érkezőknél a legnagyobb a teljes iskolát 

elvégzők száma, de ez a mennyiség sem jelentős. 100 km-ről távolabbról csak 4 diák érkezett, 

közülük egy fejezi be a képzést, és ketten a szintaxis osztálynál lépnek ki. Tehát láthatjuk, 

hogy ennél a foglalkozáscsoportnál nagyobb a hajlandóság akár távolabbról is beíratni a 

diákokat Aszódra, viszont nem jellemző rájuk sem az iskola teljes elvégzése. 

    Donatista Grammatika Szintaxis Teljesen elvégezte Összesen 

    fő % fő % fő % fő % fő % 

E
g
y
h

á
zi

 

ér
te

lm
is

ég
i 

Aszód 0 0% 5 19% 0 0% 6 14% 11 14% 

0-20 2 40% 0 0% 1 25% 8 18% 10 13% 

20-50 1 20% 14 52% 1 25% 24 55% 40 51% 

50-100 2 40% 4 15% 1 25% 6 14% 13 16% 

100- 0 0% 4 15% 1 25% 0 0% 5 6% 

Összesen 5 100% 27 100% 4 100% 44 100% 79 100% 

Az egyházi értelmiségi rétegnél láthatóan eltérőek az eredmények. 100 km-nél nagyobb 

távolságból is érkeznek diákok, igaz nem sokan. Viszont 50-100 km-es körzetből is annyian, 

sőt, két fővel többen jönnek, mint 20 km-nél közelebbről. Ennél a csoportnál is kitűnik a 

grammatikánál kilépők aránya, viszont ez a szám nem előzi meg az iskolát teljesen 

elvégzőkét, akik 50%-nál is nagyobb arányt képviselnek, hiszen 79 főből 44-en tették ezt. 

Egyedül a 100 km-nél messzebbről érkezőknél nagyobb a grammatika képzésnél kilépők 

aránya az iskolát teljesen elvégzőkénél. Az 20 km-nél közelebbről érkezők otthona például 

Hévízgyörk, Domony, Acsa, Kartal, utóbbi település teljesen katolikus, és a tanító gyereke jár 

Aszódra. A távolabbról, 50 km-nél közelebbről jövők például Rákospalotán, Cinkotán, 

Patvarcon, Pencen, Egyházasdengelegen, Maglódon élnek. A távolabb élők között orosházit 

és hartait is találtam. Az egyházi értelmiség az egyetlen olyan foglalkozácsoport, ahol a 

diákok 50% elvégezte a teljes iskolát. A távolabb eső településekről is többen érkeztek 

Aszódra. 

 
 

Donatista Grammatika Szintaxis Teljesen elvégezte Összesen 

  

fő % fő % fő % fő % fő % 

É
rt

el

m
is

ég i 

Aszód 4 33% 3 18% 1 100% 2 12% 10 21% 

0-20 0 0% 3 18% 0 0% 3 18% 6 13% 
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20-50 6 50% 7 41% 0 0% 9 53% 22 47% 

50-100 2 17% 4 24% 0 0% 3 18% 9 19% 

100- 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Összesen 12 100% 17 100% 1 100% 17 100% 47 100% 

 

Az értelmiségi réteg gyerekeinek 21%-a aszódi, de az 50-100 km távolságból beiratkozottak 

arányai is hasonló. A 20-50 km-es körzetből érkezők aránya majdnem 50%, 22 fő a 47-ből. 

Tehát az egyházi értelmiségiekhez hasonlóan, de a kézművesektől és kereskedőktől eltérően 

nem a helybélieknek a legmagasabb az aránya, ezeknél a foglalkozáscsoportoknál az iskola 

vonzáskörzete kiterjedtebb, főleg az Aszódtól 20-50 km-re fekvő településekre. Ennél a 

foglalkozáscsoportnál azonban, az egyházi értelmiségtől eltérően ugyanannyian végezték el 

grammatika képzésig az iskolát, mint ahányan teljesen befejezték azt, 17-17 főről beszélünk, 

azaz 36-36%-ról.  

 

 

 
Donatista Grammatika 

Szintaxis 

Teljesen 

elvégezte Összesen 

  

fő % fő % fő % fő % fő % 

U
ra

d
a
lm

i 
cs

el
éd

 Aszód 3 75% 1 25% 0 0% 0 

 

4 44% 

0-20 0 0% 0 0% 1 100% 0 

 

1 11% 

20-50 0 0% 1 25% 0 0% 0 

 

1 11% 

50-100 1 25% 2 50% 0 0% 0 

 

3 33% 

100- 0 0% 0 0% 0 0% 0 

 

0 0% 

Összesen 4 100% 4 100% 1 100% 0 

 

9 100% 

 

Az uradalmi cselédek alacsony száma mutatja rossz gazdasági helyzetüket és az ebből adódó 

korlátozott lehetőségeiket. A 9 főből négyen aszódiak, ám csak egyiküknek sikerült az 

alapozó képzéseknél tovább lépnie, de ő sem fejezi be az iskolát A legmagasabb osztály a 

szintaxis, azaz az utolsó előtti év, ameddig e csoport képviselőjének a gyereke eljutott, ő 

egyébként 20 km-es távolságon belül élt. Három diák közülük 50-100 km-es távolságból járt 

az aszódi iskolába. Ezt a csoportot kevesen képviselték  az iskolában, és nagy részük, 9-ből 8 

fő nem jut tovább a grammatikai képzésnél. 

 

Tehát ebből a vizsgálatból kiderült számunkra, hogy a kereskedő, a kézműves és a gazda az a 

foglalkozáscsoport, melyeket főleg helyiek képviselnek, a messzebbről érkezők száma 

alacsony. Az ők gyerekei főleg grammatikáig végzik az iskolát. Az iskolát teljesen elvégzők 

aránya a helyieknél a legmagasabb. Az nem egyházi értelmiségieknél és a gazdatiszteknél azt 

tapasztalhattuk, hogy távolabbról is hajlandóak beíratni gyerekeiket az iskolába, azonban nem 

jellemző rájuk az iskola teljes elvégzése, a legtöbben mégis 20-50 km-es távolságból érkeztek 
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azok, akik teljesen elvégezték az intézményt, tehát ezeknek a csoportjaiknak a lehetőségeit 

kevésbé befolyásolja az intézmény a lakhelytől való távolsága. Az egyházi értelmiségieknél a 

legmagasabb az iskolát teljesen elvégzők aránya, ők azok, akiknél ez a távolságtól szintén 

független, emellett náluk a legmagasabb azoknak a száma, kik messzebbről is ide íratjáj 

gyerekeiket. 

III. A diákok későbbi élete -életpályaelemzések 

1. Az eredmények elemzése 

A diákok későbbi életének feltárásához egyházi anyakönyveket, életrajzi lexikonokat 

használtam, emellett Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848/49 

című művét, M. Novák Veronika: A pozsonyi jogi akadémia diáksága című forrásközlését 

használtam. Segítségemre voltak még evangélikus gyülekezettörténeti munkák, folyóiratok, 

tiszticímtárak. 102 diák későbbi életét sikerült így feltárnom.  

a. Iskolázási stratégiák 

Ki milyen célból adhatta ide a gyerekét? Ennek a kérdésnek a feltételére Tóth Árpád, a 

Korall folyóiratban megjelent tanulmánya ösztönzött
37

. Ő ugyanis egy teljesen új 

megközelítésből próbálja vizsgálni az iskolákban történt lemorzsolódást. 
38

Tóth Árpád szerint 

az iskolának, mint szolgáltatásnak a vizsgálata még nem valósult meg a történetírásban, pedig 

fontos lenne tudni, hogy kik és milyen célból vették igénybe? Mivel ez az intézmény 

lehetőséget adott kapcsolati hálók építése mellett a társadalmi munkamegosztáshoz igazodó 

végzettség megszerzéséhez. Tóth Árpád arra hivatkozik, hogy a lemorzsolódás nem az oktatás 

sikertelenségét mutatja.
39

 Szerinte ugyanis a gimnázium, esetünkben még algimnázium, első 

két évének elvégzése pont elegendő volt egy polgári családnak az adott társadalmi 

környezetbe való beilleszkedéshez, valamint a tanulás mellett fontos cél volt a 

kapcsolatépítés, főleg egy mezővárosi kereskedő és kézműves gyermekének, aki számára új 

lehetőséget adhat ez a lehetőség. A szerző a következő kérdéseket teszi fel: Kik végzik az 

iskolát? Milyen célból végezhetik az iskolát? Az utóbbi megválaszolásához érdemes 

megnézni az egyes csoportokba tartozó diákok által végzett osztályokat, valamint azokat az 

                                                      
37

 Tóth Árpád: A középiskoláztatás stratégiái. A pozsonyi középiskolák társadalomtörténete a 19. század első 
felében, Korall 3.-4. http://www.korall.org/lapszam/3-4 
38

 Tóth 78.o. 
39

 Tóth 79.o 
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egyedi körülményeket, melyek bizonyos rétegek viselkedésére kihathattak. 
40

Ezeket a 

kérdéseket vizsgálva foglalkozáskategóriánként megnézem, hogy hány diák hány osztályt 

végzett el. Hasonló vizsgálatokat már végeztem a vonzáskörzettel kapcsolatos fejezetben, 

most azonban foglalkozáscsoportonként szeretném megvizsgálni a végzett osztályok számát. 

Az egyedi körülmények vizsgálatához részletesebb információkra lenne szükségem a 

diákokról, melyek jelenleg nincsenek birtokomban. 

Mint azt már korábban bemutattam, az iskolában 6 osztály volt. Az első kettő a 

donatista, alapozó, mely felkészítés az elemi iskola után a magasabb fokú képzésre, valamint 

a nyelvoktatásra. A grammatika osztály a második két osztály, mely egy bizonyos fokú 

nyelvismereti és műveltségi szintet adott, és az eredmények alapján ezt tekinthetjük az első 

„kiszálló” osztálynak, mely egy polgároknak megfelelő végzettséget adhatott. A szintaxista 

osztály a két felső osztály, melyeket külön vizsgáltam, és az a tapasztalatom, hogy aki a 

grammatika osztályokon túl lép, az már az első évi szintaxis után nem fejezi be a 

tanulmányait. Aki az első szintaxis osztály évében, azaz az utolsó előtti tanévben hagyta ott az 

iskolát, alacsony számuk miatt, valószínűleg az előzetes tervektől eltérően, önmagán 

kívülálló, pl. anyagi, okok miatt morzsolódott le, de az is elképzelhető, hogy iskolát váltott.  

Az iskoláztatási stratégiát először a birtokosok körében vizsgálom. Ebbe a csoportban 

azokat a nemeseket elemzem, akik esetében a Matriculában a birtokos jelzőt foglalkozásként 

adta meg, tehát feltételezhető, hogy ők csupán birtokaikból éltek. Érdekes, hogy ennek a húsz 

főnek a 45%-a a grammatika osztály után otthagyta az iskolát. A grammatika osztálynál 

kilépők nagy része evangélikus, 14 személyből 11. Csak 20%-uk végezte el a teljes iskolát, és 

ugyanennyien hagyták abba a szintaxis első osztályánál, az utolsó előtti évben. A birtokos 

családok vizsgálata még várat magára, de fontos része a kutatásnak, mint általában az összes 

nemesi család elemzése. Ezt a hiányosságot pótolni fogom. 

Az értelmiségi réteget ennél a vizsgálatnál szétválasztottam. A klasszikus értelmiséget, 

az egyházi értelmiséget külön kategóriakánt vizsgálom. Ezzel az a célom, hogy a három 

csoport között rejlő esetleges különbségeket kimutassam. A második elemzett kategóriát az 

egyházi értelmiség adja, feltételezhető, hogy az ő esetükben elsődleges cél volt az iskola teljes 

elvégzése. A feltételezésem igazolható, hiszen ebből a környezetből származó diákok 60%-a 

elvégezte az iskolát, tette ezt valószínűleg továbbtanulási szándékkal. Megjegyzendő, hogy a 

                                                      
40

 Tóth 79.o 
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kézműves és az értelmiségi réteg után, az egyházi értelmiségi volt a legmagasabb számmal 

jelenlévő réteg az iskolában. A lelkészgyerekeknek átlagnál magasabb arányban szerepeltek 

az iskolát teljesen elvégzettek között, 44 főről beszélünk, mely 20 fővel megelőzi a második 

helyen szereplő kézműveseket.  

Az értelmiségi rétegnél 39% lép ki a grammatika osztálynál, és 38%-a fejezi be 

teljesen az iskolát. A többi diák az átmeneteknek tekintett osztályok között szóródik szét. A 

tiszttartók gyerekeinek 45%-a hagyja abba grammatikánál az iskolát, és csak 28% végzi el 

teljesen. Valószínűsíthetjük, hogy az ő céljaik között is csak a grammatika megszerzése a fő 

cél. Ez azt jelenti, hogy tanulmányaikat egy másik intézményben kívánják folytatni, a felsőbb 

osztályok elvégzését valószínűleg egy másik intézményben szeretnék elvégeztetni a szülők a 

gyerekekkel, ahol az aszódinál magasabb szintig folyik az oktatás, hiszen a második szintaxis 

után a tanulmányok teljes befejezéséhez szükséges utolsó két évet mindenképpen egy másik 

intézményben kellene elvégezniük.  

 Ezt követően a kézművesek elemzésére térnék rá. Náluk 40% végzi grammatikáig az 

iskolát, és csak 17% fejezi be teljesen. Látható, hogy az egész iskolát elvégzettek között a 

kézművesek és a kereskedők gyerekeinek az aránya a legalacsonyabb, ha önmagukhoz 

viszonyítjuk az arányt, viszont a végzettek számát tekintve az egyházi értelmiségieket 

követik. Mivel még a gazdálkodók, jobbágyok saját csoportjukhoz viszonyított végzési aránya 

is magasabb, ezért feltételezem, hogy e mögött a jelenség mögött tudatos stratégia rejlik.  

A vizsgálat azonban felvet még egy lényeges kérdést:  mi lehetett az oka a jobbágyok 

viszonylag magas végzési arányának? Habár náluk 6%-al magasabb azok aránya, aki a 

grammatika osztálynál kilép, mégis a kereskedőkkel és a kézművesekkel összehasonlítva 

náluk magasabb a végzők aránya. Véleményem szerint – ami … alapul –a jobbágyok nagyobb 

részének célja a továbbtanulás, a társadalmi felemelkedés volt, míg a kereskedőkre és 

kézművesekre más stratégia volt jellemző, ők már részesei voltak egy biztos anyagi pozíciót 

jelentő csoportnak, ahol az iskola célja nem az emelkedés, hanem a pozícióőrzés, a szülők 

foglalkozásának a továbbvitele lehetett. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy a 

kereskedőknél és kézműveseknél volt a legnagyobb az első, alapozó osztályból kiesők aránya. 

A Matricula egy részüknél fel is tüntette, hogy a további tanulmányok helyett elmentek 

kézműves szakmát végezni. 
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. Én erre azt a magyarázatot adnám, hogy talán a jobbágyság nagyobb részének célja a 

továbbtanulás, a társadalmi felemelkedés, míg a kereskedők és kézművesek a saját rétegükben 

akarnak maradni, talán a saját szüleik foglalkozását szeretnék továbbvinni, és csak az ehhez 

szükséges tudást igyekeznek megszerezni. Egyébként a kereskedőknél és kézműveseknél a 

legnagyobb az első, alapozó osztályból kiesők aránya. Sokaknál elképzelhető, egy részüknél 

fel is van tüntetve a Matriculában, hogy a polgári irányú iskola elvégzése helyett elmentek 

kézműves szakmát tanulni. 

Természetesen elképzelhető az is, hogy az iskolát félbehagyó diák egy másik 

intézményben folytatta tanulmányait. Ezt a kérdést csupán úgy tudom vizsgálni, hogy a a 

diákok későbbi foglalkozását összevettem az elvégzett osztályok számával. Erre vonatkozóan 

ugyanis, szemben az Aszódon kívüli iskolavégzéssel, vannak adataim. 

Először nézzük meg a kereskedő és kézműves szülők gyerekeit. 31 ilyen családból 

származó diáknak sikerült megtalálnom a későbbi foglalkozását. Ebből 13-nál tapasztaltam 

társadalmi felemelkedést, tehát azoknak a kézműves és kereskedő szülők gyerekeinek, 

akiknek a későbbi életéről információval rendelkezek, 42%-nál társadalmi felemelkedést 

találtam. A maradék 58% a szülő foglalkozását vitte tovább. Akiknél társadalmi felemelkedést 

tapasztalunk, azok közül csupán 4 személy végezte el teljesen az iskolát, 1 diák lépett ki az 

utolsó előtti évben, 5-en grammatikáig végezték az iskolát, és hárman az alapozó képzések 

valamelyikénél elhagyták az iskolát.. Azok közül, akiknél társadalmi felemelkedést 

tapasztaltam, de nem végezték el a teljes iskolát találtam egy katolikus vallásút, akinél a 

felekezeti hovatartozás indokolja az iskolaváltást, emellett egy olyan diák is van közöttük, aki 

az iskola 1854-es visszaminősítése után járt az iskolába. Azoknál a kézműveseknél, akik nem 

léptek később értelmiségi pályára 50%, azaz 9 fő grammatika képzésig végezte el az iskolát, 

5-en pedig a donatista képzésnél szálltak ki.  Három fő az utolsó előtti évben hagyta el az 

iskolát, és egy valaki végezte el teljesen. Náluk feltételezhetünk némi tudatosságot. A 9 diák 

jegyeit tekintve, akik grammatika képzésnél fejezték be az iskolát, és később kézművesek, 

vagy kereskedők lettek, a következőket állapítottam meg. 1 diák eminens tanuló, 4-en közepes 

tanulók ,van két jeles tanuló, valamint egy jeles, akinek pár ma négyesnek megfelelő jegy 

csúszott be. Egy diák jeles, az utolsó éveiben rosszabb jegyekkel, valamint találunk valakit, 

aki jó tanuló 1-2 gyengébb jeggyel, a gyengébb jegy alatt 3/4 körüli osztályzatot értek.  Tehát 

a jegyeik nem feltétlenül indokolják az iskola befejezését.  

gyerekei közül 8-nak (20%) találtam információt a későbbi életéről, közülük öt esetben 

(62%) találtam társadalmi felemelkedést: egy-egy fő hivatalnok, orvos és katona lett kettő 
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pedig evangélikus lelkész.  Az öt gazdálkodó fiúból, akiknél társadalmi felemelkedést látunk, 

közülük csupán hárman végezték el teljesen az iskolát, egy valaki grammatikáig végezte, és 

van, aki donatistáig jutott. Az utóbbi két diák helyi volt, a többi három idegen.. A donatista 

képzés után kilépő Chugyik Pál már akkor járt az iskolába, mikor azt visszaminősítették, 

esetében tehát érthető az iskolaváltás. Azok közül, akiknél nem tapasztalunk társadalmi 

felemelkedést, az egyik gazda fia még az első félév előtt elhagyta az iskolát, Benkó Mihály 

pedig két év alatt látványosan lerontotta a jegyeit és ezt követően távozott a grammatika 

képzésnél. A harmadik diák neve mellett pedig azt olvashatjuk megjegyzésként, hogy az első 

tanév második félévében azért hagyta el az iskolát, hogy gazdálkodhasson A gazdálkodóknál 

nem feltételezem hogy stratégiai okokból csak pár évet végeznek el az iskolában. 

Az iskolázási stratégiák szempontjából más társadalmi rétegeket, értelmiségieket és 

birtokosokat nem érdemes megvizsgálnom, azonban a következő elemzésemben ők is benne 

lesznek. 

Összességében megállapítható, hogy a kutatás ezen forrásai alapján nem találunk 

egyértelmű bizonyítékot sem az iskola osztályainak stratégiai okokból való tudatos végzésére, 

de annak cáfolata sem egyértelmű. A kézművesek és kereskedők magatartása alapján 

láthatóan van némi esély arra, hogy egy részük tudatosan csak a képzés közepéig szeretne 

tanulni, a gazdáknál egyértelműnek tűnik, hogy aki nem végzi el teljesen az iskolát, az 

tanulmányi eredményei vagy családi háttere miatt morzsolódik le.  

b. Rekrutáció és mobilitás 

A 487 diákból, akik 1833-1862 között az aszódi latin iskolába jártak, 102 diáknak 

találtam rá a későbbi foglalkozására. Ehhez egyházi anyakönyveket használtam, valamint 

életrajzi lexikonokat, evangélikus egyházi folyóiratokat, tiszticímtárat, valamint emellett Bona 

Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848/49 című művét, M. Novák 

Veronika: A pozsonyi jogi akadémia diáksága című forrásközlését használtam. 
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 A 102 diák közül, akiknek rendelkezünk adatokkal a későbbi életéről, 46 követte az 

apja foglalkozását, 53 választott más foglalkozást, és 3-nál nem ismerjük a szülő szakmáját és 

társadalmi helyzetét.  

Mint az előző vizsgálatból már kiderült, 31 (58%) kézműves és kereskedő családból 

származó diák vitte tovább az apja foglalkozását, legalábbis kézműves maradt. Közülük 8 

követte apja foglalkozását: Farkas János csizmadia lett, Mikljan Mihály szűcs, Holko János 

kalapos, vagy Biller Ferdinánd pék. Négyen kézművesek maradtak úgyan, de más 

foglalkozást választottak. Faska Sámuelnek varga volt az apja, ő csizmadia lett. Hejtmen Pál 

apja szabó volt, ő pék lett. Intibi György apja szűcs volt, ő pedig a mészáros szakmát 

választotta. A többi kézműves foglalkozásáról nincs más információm a foglalkozáscsoporton 

kívül.  

Az ismert adatokkal rendelkező nyolc személy között azonban csupán egy volt 

kereskedő: zsidó házaló, Polácsek Miksa fia, Lipót, aki később szintén kereskedő lett. 

A gazdákkal kapcsolatos információimat is ismertettem már, 8 diákból hárman 

követték apjuk foglalkozását.  

Az értelmiségi szülők (26 fő) gyerekei közül Az értelmiségi szülők gyerekei közül 50-

nek tudjuk a későbbi foglalkozását. Közülük 34 fő – 29 evangélikus, három református és 

kettő katolikus – lett egyházi értelmiségi. A 34 egyházi értelmiségi szülő gyereke közül 21 

maradt egyházi értelmiségi. Tizenhét főkövette pontosan az apja foglalkozását, azaz 

ugyanúgy tanító, vagy lelkész lett, mint az apja volt. Ez a 17 diák, mind evangélikus volt. A 

29 evangélikus egyházi értelmiségi gyerekei közül még ketten lettek egyházi értelmiségiek. 

Összességében tehát az egyházi értelmiségiek gyerekei nagy arányban vitték tovább az apa 

foglalkozását (21 fő, 61%). 
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A 9 nem egyházi értelmiség közül öten folytatták apjuk foglalkozását. Dömök József 

apja például adószedő volt, ő maga is adófelügyelő lett, egy izraelita tanuló, Hasenfeld 

Emánuel, ugyanúgy orvos lett, mint az apja. Azonban hogy ellenpéldát is említsek, egy 

adószedő két fiából, Posch Kálmánból és Posch Lajosból, evangélikus lelkész lett. 

A hét tiszttartógyereke közül csupán egy vitte tovább az apja foglalkozását. Hárman 

lelkészek lettek – egy református, két evangélikus –, egy takarékpénztári tanácsnokot, egy 

jegyzőt is találunk közöttük.  

Összességében megállapítható, hogy értelmiségi rétegen belül a pályakövetés aránya 

50% körüli volt.  

Az ismert adatokkal rendelkező hat birtokos fiúból  egy-egy ítélőbíró, hajóskapitány, 

főszolgabíró, főügyész, tanító és ügyvéd lett.  

Tehát a vizsgált 102 diák tekintve 45%-a folytatta apja foglalkozását. Ebben az 

arányban az egyházi értelmiségiek és kézművesek is szerepelnek, akik tágabb értelemben 

vitték tovább az apjuk foglalkozását, tehát maradtak ugyanabban a foglalkozáskategóriában, 

de esetleg más lett a szakmájuk (pl.: mészáros szülő gyerekeszabó lett, de kézműves maradt, 

vagy tanító szülő fia lelkész lett.) 

A szüleik foglalkozását folytató diákok aránya a kézműveseknél volt a 

legnagyobb(58%). Az értelmiségi rétegnél 48%-t tapasztaltunk. Ha azonban az értelmiségi 

réteget szétbontjuk: a tiszttartóknál 14%os a rekrutáció aránya, az egyházi értelmiségi 

rétegnél 61% (ezon belül az evangélikusoknál 74%), a világi értelmiségnél pedig 55%. 

Legalacsonyabb értékkel a gazdáknál találkozhattunk (38%)  
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A diákok  pályaválasztása a szülők szakmájához viszonyítva 
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Most pedig nézzük meg a társadalmi mobilitás mértékét, lehetőségeit az aszódi latin 

iskolában. Felemelkedésnek számoltam azt is, hogyha egy diák az apja foglalkozását vitte 

tovább, de magasabb karriert futott be. Így bizonyos esetekben a kettő fedi egymást.  

A 102 diákból 24-nél tapasztaltam társadalmi felemelkedést. Ez 23%-ot jelent, tehát 

közel ¼-et. Nézzük meg ennek a jelenségnek is a foglalkozáskategóriánkénti vizsgálatát. 

Kezdjük a kézművesekkel. A 31 kézműves családból származó diák közül 14-nál 

mutatkozik társadalmi felemelkedés. Ez 45%-ot jelent. A 14 diáknak a fele egyházi 

értelmiségi pályát választott, 7 fő. Például Massáni Mihály mészáros fia evangélikus 

hittantanár lesz a Lévai Állami Tanítóképzőben, de előtte teológiát tanul és felszentelik 

lelkésznek. Vagy például Jungmann Dániel aszódi szabó fia Rákoscsabán lesz lelkész. De 

például Bukovsziky János a Békéscsabai Algimnázium tanára, majd iskolaigazgatója lett, 

emellett levéltárnok volt. De milyen pályát választottak azok, akik nem az egyházat kívánták 

tovább szolgálni? Például Kirschner Mihály, aszódi katolikus pintér fia állomásfőnök lett.  

Érdekes Weisz Lajos esete, aki rézműves lett, mint az apja, majd a harmadik generáció, Lajos 

fia, ifjabb Weisz Lajos Aszódon lett jegyző. Vagy vegyük például Petőfi Sándort, és a 

testvérét, Istvánt, egyikük értelmiségi lett, a másik tiszttartó, édesapjuk pedig mészáros volt.  

Most pedig nézzük sorra a gazdálkodókat. A 8 jobbágyfiú közül 5-en választottak 

értelmiségi pályát maguknak, tehát 62%. Közülük ketten lettek lelkészek, valamint egy tanító 

(ők mind evangélikusok), egy orvos és egy katona található közöttük. Brunner Mátyás ikladi 

gazda fia Soltvadkerten lett tanító, míg Chugyik Pál aszódi gazdálkodó fia Aszódon lett 

lelkész, és az aszódi latin iskolában, vagyis akkor már Aszódi Ágostai Evangélikus 

Algimnáziumban lett tanár. Masnyik János szintén aszódi jobbágycsaládból származik, ő 

Tiszaföldváron lett evangélikus lelkész, érdekes módon testvére, Márton gazdálkodó lett. 

Szokolay János a szabadságharcban harcol, huszárőrmester. Krekács György aszódi 

jobbágycsaládból származik, később pár faluval arrébb, Acsán lesz orvos. Az ő személye 

kiváló példa arra, hogy a társadalmi felemelkedést nem csak a papi pálya szolgálja, habár 

sokan az egyházi pályát választották e-célból. 

Egy uradalmi cselédnél is találtam példát a társadalmi mobilitásra, Greszler György 

Gyula, Greszler Vilmos lovász fia evangélikus lelkész lett.  

Most pedig vizsgáljuk meg az értelmiségieket, bár náluk társadalmi felemelkedés alatt 

azt értem, ha valamelyik diák később az apjánál nagyobb karriert fut be. Ilyen ifj Esztergály 

Mihály, aki lelkész apjával szemben az esperesi rangig jut el, mint ifj Sárkány Sámuel is. 

Kaszner Lajos, apja Béren elemi iskolai tanító, míg fia mérnök lesz, majd a Miskolci 
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Gimnáziumban mérnöktanár . Thobusz János apja szintén tanító, ő pedig esperes lesz. Az 

értelmiségieket tekintve 50-ből 6-an értek el magasabb karriert apjuknál, ez 12%ot jelent. 

Összességében a társadalmi felemelkedés aránya a gazdáknál volt a legnagyobb ,62%-

os. Viszont kevés földművelő íratta be az aszódi latin iskolába a gyerekét. A kézműveseknél 

45%-os az arány, viszont ez 14 főt jelent, szemben az 5 földműves családból származó 

diákkal. Az értelmiségi rétegnél pedig 12%-os ez az arány.  

 

Tehát megállapíthatjuk, hogy a diákoknak volt lehetősége a társadalmi felemelkedésre. 

Természetesen ez nagyban függött a szülő gazdasági hátterétől, hiszen valószínűleg az iskolát 

elvégző jobbágygyerekek a módosabb gazdák fiai közül kerültek ki, ugyanez lehet a helyzet a 

kézművesekkel. Azonban ez a vizsgálat is akkor lesz teljes, ha a kézművesek és a gazdák 

anyagi helyzetét részletesen feltártam. Azonban a jól tanuló, de hátrányos helyzetű diákokért 

kiállt Koren István, és sokszor sikeresen szerzett nekik anyagi támogatókat. Mindez a 

levelezéséből tudjuk, hiszen három olyan levelet is találtam, ahol egy-egy szegényebb sorsú 

diák érdekében az espereshez fordul segítségért, valamint egy megárvult diák is Koren 

Istvánhoz fordult oktatásainak költségének ügyében.  
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Nincvs társadalmi
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A társadalmi mobilitás mértéke a vizsgált  

102 diák körében  
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IV. Összegzés és további célok  

 

Dolgozatomból az aszódi latin iskola diákságának társadalmi összetételét ismerhettük meg. 

Ezt foglalkozáskategóriai és társadalmi rang szerinti vizsgálatokon keresztül is igyekeztem 

bemutatni. A társadalmi összetétel és a felekezeti hovatartozás összefüggéseit is igyekeztem 

feltárni, valamint az iskola vonzáskörzetének részletes bemutatásával az iskola és a város 

iránti kereslet földrajzi aspektusai mellett igyekeztem rávilágítani, hogy mennyiben 

befolyásolhatta az iskolától való távolság az egyes foglalkozáscsoportokból származó szülők 

döntéseit. Kiderült számunkra, hogy az iskola a régió evangélikus értelmiségi rétegének 

utánpótlását látja el, emellett a város és szűkebb környékének kézműveseinek és 

kereskedőinek a kedvelt iskolája. Láthattuk, hogy a lemorzsolódás aránya magas, az 

evangélikus értelmisgéi réteg gyerekei körében a legkisebb az aránya, de náluk is 50%-os. 

Ezzel összefüggésben azonban meg kell jegyezni, hogy a Pozsonyi Líceum és Selmecbányai 

Líceum vonzáskörzetében van Aszód, mindez a már feltárt életutakból is kiderült. A diákok 

társadalmi felemelkedésének vizsgálatára is sor került dolgozatomban. A következő lépésben 

a diákok életpályáját szeretném elemezni, ehhez azonban még nem áll elég forrás a 

birtokomban, mivel az életrajzi lexikonok, folyóiratok, tiszticímtárak mellett más forrásokra is 

szükségem van. A diáksággazdasági hátterének vizsgálata is hiányos, hiszen a valódi 

társadalmi rétegződést csak ez alapján a vizsgálat alapján ismerhetnénk meg. A nemesek 

birtokviszonyainak feltárása mellett szükség van adóösszeírások, végrendeletek, periratok 

feldolgozására is. A jövőben ezeket a vizsgálatokat megszeretném valósítani. 

Távolabbi célom a korabeli (főleg 1848 utáni) aszódi társadalom részletes vizsgálata. Ez a 

város ad otthont az iskolának, és a kutatásomat szeretném kiterjeszteni az egész város 

vizsgálatára, melybe természetesen beleilleszteném a város életében fontos szerepet játszó 

intézményt, mely a város és a térség életére erősen ható társadalmi mobilitációs csatorna, 

szerepét tölti be.  Az evangélikus középiskola helybéli diákjainak későbbi életén keresztül 

vizsgálódva is mélyebb rálátást kaphatunk erre a kérdésre. Szeretném bemutatni a város 

foglalkozásszerkezetét, felekezeti és nemzetiségi megoszlásátt, valamint az egyének 

életvezetési stratégiáit, utóbbit a kivándorlás és a városlakók kapcsolatainak: házasság, tanúk, 

keresztszülők- tehát a kapcsolati hálók alakulása alapján.,.  A társadalmi összetétel 

vizsgálatához az aszódi lakosok birtokviszonyait, annak a jobbágyfelszabadítás utáni 

rendezését, valamint vagyoni viszonyaikat is szeretném feltárni.  Az Aszódon élő 

kisnemeseket külön megvizsgálom.  
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Mindezek mellett a Podmaniczky család és Aszód kapcsolatát is szeretném feltárni, hiszen az 

aszódi középiskolával kapcsolatos kutatásaim során egyértelművé vált számomra, hogy a 

Podmaniczky család, a város, és az evangélikus egyház között szoros kapcsolat állt fenn, 

életük összefonódott. A Podmaniczky család iratait és az Evangélikus Egyház Aszódra 

vonatkozó forrásait mindenképpen szeretném részletesen feldolgozni, hiszen a 19. században 

egy közösség életének egyik legmeghatározóbb szereplője az egyház, valamint a 

mezővárosok és falvak esetében a földesúr.  
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1. Beveztés 

 

A volt Wind-féle téglagyár agyagbányájának  rétegsora az egri emelet sztratotípusa. A feltárás 

képződményei az Egri Formációba tartoznak. Az  Oligocén – Miocén között képez átmenetet, 

emelett a Paleogén – Neogén közötti határt jelöli. Ez a határ sztratotípus vizsgálata első rendű 

fontosságú. 

A volt Wind-féle téglagyár agyagbányájának molluszkás agyag rétege egyveretű 30 m 

vastagságú összletben jelenik meg a bánya É-i részén. Ezen egynemű réteg három szintjéből 

vett minta ősmaradványait vizsgálom, hasonlítom össze tafonómiai szempontból. 

 

2. A lelőhely földrajzi helyzete 

 

Egertől K-re fekszik. Déli irányból a Homok út határolja. É-ÉNY-on Eger Merengő nevű 

városrésze jelenti a határt. Közvetlen közelében halad az Egert Putnokkal összekötő 

vasútvonal. A lelőhelyem EOV koordinátái: É.sz.: 47
0
56’35”; K.h.: 20

0
22’11”. A feltárás 

mind gyalog, mind pedig személygépkocsival jól megközelíthető (1.ábra). 

 

 
1.ábra. A volt Wind-féle téglagyár agyagbányájának  földrajzi helyzete 

 

Wind-féle téglagyár 
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3. A lelőhely földtani képződményei 

 

Rétegsora az egri emelet sztratotípusa. A felatárás képződményei az Egri Formációba 

tartoznak. A lelőhelyen ezt normál sósvízi, mély szublitorális molluszkás, aleuritos 

agyagmárga képviseli glaukonitos, tufitos homokkő betelepülésekkel (BÁLDI T.1973).  

A külszíni fejtés alsó rétegét a glaukonitos homokkő adja, amely folyamatosan fejlődik ki a 

fekvőjében lévő kiscelli agyagból. Erre moluszkás agyag települ. Felette homokzsinóros 

agyagösszlet következik, majd gyengén limonitos finom, csillámos kötött homokot, 

szürkésbarna limonitos, lemezesen elváló, leveles laza homokkövet („x”-réteg) és szürke 

agyagot találunk. E fölött 2 m vastagságban limonitos, laza, gyengén meszes homokkő 

következik, igen gazdag, jó megtartású puhatestű ősmaradványokkal („k”-réteg). A régebbi 

szakirodalomban ennek faunájára alkalmazták az „egri fauna” fogalmat. Ezt a réteget vastag, 

szürke agyagmárga, kőzetlisztes agyag, keresztrétegzett, aprókavicsos durvahomok, laza, 

durva homokkő fedi. Ezután édesvízi („u”-réteg) és csökkentsósvízi („c”-réteg) rétegek 

következnek. A rétegsort növénymaradványos agyag, limonitos mytiluszos homok és 

homokkő („m”-réteg), agyagos kavics és kőzetliszt zárja (BÁLDI T. – KECSKEMÉTI T. – NYÍRŐ 

R. – DROOGER, W. 1961; BOGSCH L. 1961; BÁLDI T. 1966; BÁLDI T. 1973) (2. ábra). 

 

2.ábra. A Wind-féle téglagyár agyagbányájának elvi rétegsora (BÁLDI T. 1966 nyomán) 
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Legrégebbi adatok a faunáról BÖCKH J. geológusnál találunk, aki 1867-ben három-négy fajt 

említett a területről. Az egri puhatestű-faunáról TELEGDI –ROTH K. (1914) készített elsőként 

monográfiát. Ezt követte GÁBOR R. (1936) kiegészítő publikációja. Ő Egerea névvel egy új 

csiga-nemet is felállított. A gyűjtött anyagot id. NOSZKY J. (1936, 1952) is megvizsgálta. 

BENKŐNÉ CZABALAY L. (1958) közleménye 1041 fajt és változatot említett a feltárásból. A 

kiegészítő adatok sorából említésre méltó CSEPREGHYNÉ MEZNERICS I. (1960) monográfiája, 

amelyben 7 Pecten fajt írt le Egerből. BÁLDI T. (1962) 2 új GLYCYMERIS fajt említett a 

feltárásból. A puhatestűek mellett a vizsgálat kiterjedt más törzsekre is. A foraminiferákat 

MAJZON L. (1942), a korallokat HEGEDŰS GY. (1962), a kacslábú rákokat (Balanus) 

KOLOZSVÁRY G. (in BENKŐNÉ CZAABALAY L. 1958) vizsgálta és dolgozta fel.  

FODOR R. (2001) a glaukonitos homokkőből származó magánoskorallokon előforduló 

bioeróziós nyomokat vizsgálta,  BODNÁR K. és PÉTER A. (2003) a feltárás otolithjait 

tanulmányozta, JUHÁSZ T. (2005) a lelőhely porcoshal maradványait dolgozta fel, 

KERÉKGYÁRTÓ A. a Bryozoákat vizsgálta (2008), Dávid Á. (2009) a bánya puhatestű 

maradványain előforduló bioeróziós nyomokat írta le, MARTON E. (2011) pedig a terület 

bioturbációs nyomait vizsgálta. 

LEGÁNYI FERENC közel hatvan éven át gyűjtött és szolgáltatott adatokat a feltárás 

ősmaradványairól. 

 

 

1.kép: A Wind-féle téglagyár agyagbányájának látképe ÉNY-i irányból 
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2.kép: A Wind-féle téglagyár molluszkás agyag rétegének látképe É-i irányból  

 

4. Tafonómia 

 

A tafonómia az őslénytannak önálló tudományága, az elhalást követő folyamatokkal 

foglalkozik (szállítódás, kopás, oldódás, koptatódás, töredezés, szétesés, szétszóródás, 

bioerózió, bekérgezés). Két vizsgálati területe van:  

 biosztratinómia 

 fosszilizációs diagenézis 

A biosztratinómia a szervezetek pusztulásától a végleges beágyazódásig tartó folyamatokat 

vizsgálja. Az elhalás külső és belső tényezők eredménye lehet. A pusztulás után először a 

szerves anyag bomlik el. A fejlettebb növényeknek nincs fennmaradásra alkalmas szilárd 

szövetük, így általában gyorsan elvesznek, és nem hagynak nyomot maguk után. Hasonló  

folyamat játszódik le a tengeri gerinctelenek mintegy 30 %-ánál. Mindössze 70 %-uknak van 

fennmaradásra alkalmas szilárd váza egyed és fajszámukat tekintve. A szerves anyag 

lebomlása más az üledék felett és más az üledékben. Fosszilizációs diagenézisen a 

tafocönózisban bekövetkezett mindazon változásokat értjük, amelyek a végleges beágyazódás 

kezdetétől a jelenlegi állapotig következnek be. A diagenezis, olyan biológiai, fizikai és 

kémiai változások egésze, amelyek az üledékben a lerakódás után mennek végbe. Az iszapba 

ásó szervezetek bioturbációs tevékenységükkel összekeverhetik a sírközösségek tagjait. Egyes 
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szervezetek bioeróziós nyomokat hagynak maguk után, melyek a paleoökológiai értékelésnél 

fontos szerepet játszhatnak. Fontosabbak azonban azok a változások, amelyek a tömörüléssel 

(kompakció) és a cementálódással, valamint a rétegen belül fellépő kioldással (szolúció) 

kapcsolatosak. Az értékeléskor mindig figyelembe kell venni az üledékképződési 

folyamatokat, amelyek a diagenezis során hatottak (GÉZY 1984; MARTIN 1999) 

 

 
3.ábra A tafonómia részfolyamatai (Zelei Z. 2008) 

 

5. Kutatási módszerek 

 

A volt Wind-féle téglagyár molluszkás agyag rétegének három szintjéből vettem mintát. A 

mintavételi helyek kijelölésénél figyelembe vettem Marton Eszter 2010-ben ásott 

kutatóárkait. Ő a molluszkás agyagban három, egymással párhuzamos, 25 méter hosszú, 0,5 

méter széles és 0,2 méter mély kutató árkot ásott. Ezeket keletről nyugatra haladva 1-es, 2-es, 

3-as számmal jelölte, és mindegyik szelvényt függőlegesen A,B,C,D,E részre osztotta.  Az 

első szint anyaga  Marton Eszter  1-es szelvényének „A” részéből és második szinté pedig 

ugyanezen szelvény „C” részéből került begyűjtésre.  A harmadik szint anyagát Marton Eszter 

hármas számmal jelölt szelvényének „E” részéből gyűjtöttük. Az egyes szintek magassága a 

bányaudvar talpszintjéhez viszonyítva rendre a következő: 1 m, 4,5 m, 12 m. Szintenként 50-

50-50 kg mintát gyűjtöttem be, a szinteknek a Ma1, Ma2 és Ma3 nevet adtam (4. kép). A 

gyűjtés után két hónapig szárítottam az agyagot. Szárítás után kézmeleg vízbe áztattam és 10 

liter vízhez 0,8dl hidrogén-peroxidot (H2O2) öntöttem.  Az anyagot 2 napig hagytam ázni 

majd 0,5 mm átmérőjű szitán keresztül iszapoltam. Az iszapolási folyamatot addig ismételtem 
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amíg ősmaradványban gazdag öszletet kaptam. Az Ma1 és Ma2 szintből vett mintát 

háromszor míg a Ma3 szintből vett mintát négyszer mostam át. Az iszapolási maradékot 

Optech típusú binokuláris sztereomikroszkóp segítségével válogattam szét. A fényképeket 

terepen és laboratóriumi körülmények között FujiFinepix S9500 és FujiFinepix HS20 típusú 

fényképezőgéppel készítettem. A mikroszkópos képek DigiMicro Profi fényképezővel 

készültek. 

A válogatás után határozó könyvek segítségével meghatároztam az ősmaradványaimat.  A 

Foraminiferákat MAJZON 1966, BODA 1979 alapján határoztam. Bivalviákat és Gastropodákat 

STRAUSZ  1962, BÁLDI 1973, R. JANSSEN  1978a, R. JANSSEN 1978b, R. JANSSEN  1979, A.W. 

JANSSEN 1984 művei alapján azonosítottam. A Scaphopodákat BÁLDI 1973 alapján 

határoztam. A csontoshal- és porcoshalfogakat BENE K. 2003, JUHÁSZ T.  2005 OTDK 

dolgozatok alapján azonosítottam. Az otolithokat NOLF 1985a, NOLF 1985b, RADWANSKA  

1992, NOLF 1993, NOLF AND BRZOBOHATY 1994,  BODNÁR K. ÉS PÉTER A. 2003 könyvek és 

cikkek alapján határoztam. Bryozoákat MOISSETTE 1988, ZÁGONSEK AND KÁZMÉR 2001, 

KERÉKGYÁRTÓ A. 2008  művek alapján határoztam.  

Ezeken kívül segítségemre volt az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékének 

ősmaradvány gyűjteménye. 

Az ősmaradványokon vizsgáltam a tafonómiai jellegzetességeket, a koptatódást, oldódást, 

bekérgezést, töredezettséget, bioeróziót ezen felül a megtartási állapotukat is leírtam %-os 

megoszlásban. Elkülönítettem a bioerodált vázmaradványokat, majd a bioeróziós nyomokat a 

GÉCZY 1984; MÉSZÁROS 1998; DÁVID 2009 alapján határoztam meg. A Foraminifera vázakon 

megfigyelt fúrások elhelyezkedését fekete körök mutatják. A ragadozócsigák fúrásainak 

jelölésére külön színkulcsot használok: zöld-sikeres, piros-sikertelen, kék-befejezetlen. 
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3. kép: A Wind-féle téglagyár agyagbányájának molluszkás agyag rétege a mintavételi helyek 

feltüntetésével 

 

4.kép: Wind-féle téglagyár moluszkás agyag. Az egyes mintavételi helyek közelképe 

Ma1 

Ma3 

Ma3 

Ma1 Ma2 

Ma2 
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6. Megfigyelések 

 

A volt Wind-féle téglagyár agyagbányája molluszkás agyag rétegének három szintjéből 

vettem mintát, szintenként 50-50-50 kg-ot. A begyűjtött anyag feldolgozása során 52 543 

ősmaradványt válogattam ki. Ezeket 270 taxonba soroltam be.  

Az anyagban az állati maradványok domináltak. A növényi fosszíliák az egésznek az 1,41%-

át teszik ki, 746 példánnyal és kettő taxonnal (1.táblázat, I.tábla 1kép, VI.tábla 3.kép, IX.tábla 

3.kép, 4.kép). 

 

6.1. A gyűjtött ősmaradványok általános bemutatása 

 

Ősmaradványaimat növényekre, állatokra és életnyomokra osztottam fel.                   

Az állati ősmaradványokat gerinctelenekre és gerincesekre osztottam. 

A gerinctelenek összesen 48 942 példányt tesznek ki és 217 taxonba soralhatók.. A gerincesek 

2855 példánya  51 taxonba tartozik (1.táblázat). 

Foraminifera: 59 taxon, 34 982 példány. A taxon listában a Quinqueloculina indet., a 

Nodosariidae indet. 1 (I.tábla 3.kép, VI.tábla 6.kép), a Nodosariidae indet. 2, a Nodosariidae 

indet. 3, a Lenticulinidae indet. (I.tábla 4.kép VII.tábla 1.kép IX.tábla 6.kép),  tovább nem 

határozható törmelékek, a Lenticulina indet. a kőbeleket jelöli. 

Porifera: 1 taxon, 661 példány. Csak szivacstűk kerültek elő. 

Bivalvia: 39 taxon, 1665 példány. A taxon listában a Bivalvia indet. 1, a Bivalvia indet. 2 

tovább nem határozható törmelékek, a Bivalvia indet. 3 a kőbeleket jelöli. 

Gasrtopoda: 87 taxon, 6578 példány. A taxon listában a Gastropoda indet. 1, a Gastropoda 

indet. 2, a Gastropoda indet. 3, Gastropoda indet. 4 (IV.tábla 2.kép, VII.tábla 6.kép), 

Gastropoda indet. 5 kőbelek, a Gastropoda indet. 6 a törmelékeket jelöli. 

Scaphopoda: 10 taxon, 773 példány. A toxon listában a Dentalium simplex 1, a Dentalium 

simplex 2, Dentalium simplex 3, Dentalium sp. indet. 1 tovább nem határozható törmelékek, a  

Dentalium sp. indet. 2  a kőbeleket jelöli. 

Serpulide: 2 taxon, 106 példány. Csak töredékei maradtak meg. 

Ostracoda: 6 taxon, 47 példány. A taxonlistában az Octracoda indet. a kőbeleket jelöli.  

Pteropoda: 2 taxon, 20 példány.  
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Decapoda: 1 taxon, 134 példány. A taxonlistában a Decapoda indet. rákolló töredékek.  

Bryozoa: 6 taxon, 391 példány. A taxon listában a Bryozoa indet. 1 kőbél, a Bryozoa indet. 2 

a tovább nem határozható törmelékeket jelöli.  

Brachiopoda: 1 taxon, 3 példány. Ezen példányok az Argyrotheca nembe tartoznak.  

Echinodermata: 2 taxon, 2527 példány. A taxon listában az Echiodermata indet. 

tengerisünvázelem, a Ophiuroidea indet. kígyókarú tengericsillag csigolyákat jelöli. 

Chondrichtyes: 8 taxon, 42 példány. A taxonlistában a Chondrichtyes indet. porcoshal 

bőrfogakat jelöli. 

Osteichthyes: 41 taxon, 2809 példány. A taxon listában az Osteichtyes indet. 1 csontoshal 

csontok és csigolyák, az Osteichtyes indet 2 halpikkelyeket jelöli. 

Ichnofosszília 1 taxon, 302 példány. Emellett 15 db koprolitot is találtam (VI.tábla 2.kép, IX. 

tábla 2.kép).  

A felsorolt taxonok összesítve az 1.táblázatban találhatók. 

 

6.2. Tafonómiai megfigyelések 

 

A különböző szintek iszapolási maradéka színben eltérő. Ma1 szint szürke, Ma2 szint 

szürkés-barna, a Ma3 szint barna (5.kép). 

 

5.kép: A három réteg színkülönbsége 

Tafonómiai megfigyeléseim közül először leírom az ősmaradványok megtartási állapotát. 

Vizsgálom az ősmaradványokon a bioeróziós nyomokat, a szállítódásra utaló nyomokat és a 

vas-mangán bekérgezést.  
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Ezeket a megfigyeléseket nem a begyűjtött 270 taxonon végzem, hanem a leggyakaroribb 

ősmaradványokon. Az általam vizsgált taxonok: Foraminifera, Bivalvia, Gastropoda, 

Scaphopoda, Chondrichtyes, Osteichthyes.  

Tafonómiai megfigyeléseimet szintenként írom le. 

 

6.2.1.Molluszkás agyag 1 szint 

 

Ma1-es szintből került elő a legtöbb ősmaradvány. Összesen 234 taxon és 30 164 példány 

(1.táblázat).  

Foraminifera: 53 taxon, 21 628 példány.  

Szállítódás következtében megtartási állapotuk erősen változó (2.táblázat, 4.ábra). A 

Foraminiferák alakja összefüggésben van a megtartási állapottal, a rosszabb megtartási 

állapotúak a hosszú alakú Foraminiferák. A 10 egyedszám feletti taxonok megtartási állapotát 

külön ábrázoltam (5., 6.ábra). Magas a koptatódás aránya a foraminiferákon (54,271%), ezen 

kívül magas a vas-mangán bekérgezés aránya is (42,404%) a bioerózió elényésző (3,326%) 

(7.ábra). Fúrásokat találtam a Nodosaria sp. indet 2 (n=3), a Globulina gibba (n=31) (I.tábla 

5.kép)és a Glandulina laevigata (n=4) (I.tábla 6.kép) taxon példányain (6., 7., 8.kép). 

 

6.kép Fúrásnyom Nodosaria sp. indet. 2-n (n=3) 
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7.kép Fúrásnyomok Globulina gibba-n (n=31) 

 

8.kép Fúrásnyom Glandulina laevigata-n (n=4) 

 

Bivalvia: 32 taxon,  670 példány.                

A bal és jobb teknők aránya eltérő. A bal teknők aránya 48,137%  míg a jobb teknők 51,683% 

(8.ábra). Megtartási állapotukat jobb és bal teknőre külön-külön állapítottam meg (3.táblázat, 

9.ábra). A  Bivalviák sokat szállítódtak így megtartási állapotuk is változó. Megfigyelhető, 

hogy a két teknő megtarátsi állapota csak kis mérétkben eltérő. A 10 egyedszám feletti 

taxonok megtartási állapotát külön jobb és bal teknőre ábrázoltam (10., 11.ábra). Kiemelkedő 

a koptatódás mértéke (82,301%), vas-mangán bekérgezés aránya (15,929%), míg a bioerózió 

mértéke itt is elenyésző (9,735%) (12.ábra)(II.tábla 2.kép). Fúrásokat találtam a Pecten sp. 

indet 1, Corbula basteroti, Clausinella sp., Ervilia sp., Venus sp., Cardium praepapillosum 

taxonok példányain (13.ábra). A Pecten sp. indet 1 jobb teknőjén egy sikeres fúrást találtam 

(II.tábla 1.kép). A Cardium praepapillosum bal teknőjén egy sikeres fúrást találtam. Az 

Ervilia sp. bal teknőjén egy sikeres fúrásnyomot találtam. A Venus sp. bal teknőjén egy 

sikeres fúrást találtam (II.tábla 3.kép). A Corbula basteroti jobb teknőjén kettő sikeres és egy 

sikertelen fúrást találtam. A Clausinella sp. bal teknőjén egy sikeres és egy sikertelen fúrást 

találtam (9., 10., 11., 12., 13., 14.kép). 
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9.kép Muricidae fúrásnyom elhelyezkedése Pecten sp. indet 1 mészvázán (n=1) 

 

10.kép Naticidae fúrásnyom elhelyezkedése Cardium praepapillosum mészvázán (n=1) 

 

11.kép Naticidae fúrásnyom elhelyezkedése Ervilia sp. mészvázán (n=1) 
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12.kép Naticidae fúrásnyom elhelyezkedése Venus sp. mészvázán (n=1) 

 

 

13. kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Clausinella sp. mészvázán (n=2) 

 

14. kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Corbula basteroti mészvázán (n=3) 

 

Gastropoda:  73 taxon, 4372 példány.                     

Megtartási állapotukban jól látható, hogy szállítódtak (sok az apró törmelék), bár koptatottsági 

arányuk alacsony (4 táblázat., 14.ábra). A 10 egyedszám feletti taxonok megtartási állapotát 

külön is ábrázoltam (15., 16.ábra).  Kiemelkedő a bioerózió mértéke (56,611%) (II.tábla 

5.kép, III.tábla 3.kép, III.tábla 4.kép, IV.tábla 1.kép, ), a vas-mangán bekérgezésaz egyedek 

23,263%-a jellemző (17.ábra). Találtam fúrott példányokat: Teinostoma egerensis, Turritella 

venus, Bittium spina agriense, Cerithiella sp., Polinices josephinia olla, Hinia schlotheimi, 

Turris duchasteli, Turbonilla sp., Melanella naumanni depressosuturata (18.ábra). A 

Teinostoma egerensis-en 5 fúrást találtam, négyet a hasi oldalon. A Turritella venus-on 3 

fúrást találtam, 1 sikerest és két sikertelent (II.tábla 4.kép).  A Bittium spina agriense-en húsz 

sikeres fúrást találtam, tizenhárom fúrást a szájadék felöli oldalon. A Cerithiella sp.-n három 
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fúrást találtam, mind a szájadék felöli oldalon. A Polinices josephinia olla-n öt fúrást 

találtam, melyből 4 a hasi oldalon találhato és kettő sikertelen fúrás. A Hinia schlotheimi-n 

hét fúrást találtam mind a szájfelöli oldalon található és sikeres fúrások (II.tábla 6.kép, 

III.tábla 1.kép). A Turris duchasteli-n egy sikeres fúrást találtam (III.tábla 2.kép). A 

Turbonilla sp.-n egy sikeres fúrást találtam (III.tábla 5.kép). A Melanella naumanni 

depressosuturata-n 4 fúrást találtam, mind sikeres (III.tábla 6.kép). A fúrások mellett jelentős 

volt a ráktámadás is mely mind sikeres volt – 14 példányon találtam   (15., 16., 17., 18., 19., 

20., 21.,  22., 23.ábra). 

 

 

15.ábra Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése a Teinostoma egerensis mészvázán (n=5) 

 

16.ábra Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Turritella venus mészvázán (n=3) 
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17.ábra Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Bittium spina agriense  mészvázán (n=20) 

 

18.ábra Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Cerithiella sp. mészvázán (n=3) 

 

19.ábra Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Polinices josephinia olla mészvázán (n=5) 

 

20.ábra Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Hinia schlotheimi mészvázán (n=7) 

 



18 

 

21.ábra Naticidae fúrásnyom elhelyezkedése Turris duchasteli mészvázán (n=1) 

 

22.ábra Naticidae fúrásnyom elhelyezkedése Turbonilla sp. mészvázán (n=1) 

  

23.ábra Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Melanella naumanni depressosuturata mészvázán 

(n=4) 

 

Scaphopoda: 10 taxon, 734 példány.              

Megtartási állapotukból kitűnik, hogy az egyedek szállítódtak (5.táblázat, 19.ábra). A 10 

egyedszám feletti taxonok megtartási állapotát külön diagramon ábrázoltam (20., 21.ábra). A 

bioeróziós nyomok vannak a legmagasabb arányban (44,121%), emellett a koptatódás is 

jelentős (28,972%) a Scaphopodákon (22.ábra). A bioerózió közül megfigyeltem a 

tapadánynyomokat, ráktámadást mely között van egy sikertelen is (IV.tábla 3-5.kép). 

 

Chondrichtyes              

Cápafog: 3 taxon, 14 példány.                  

Megtartási állapotukat  közepes, ez betudható a szállítódásnak (6.táblázat, 23.ábra). A vas-
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mangán bekérgezés volt a legjelentősebb 66%-al, koptatódás a példányok 30%-nál volt 

megfigyelhető (24.ábra).                                  

Dasyatis: 3 taxon, 21 példány.                 

Megtartási állapotuk elég jó, nem szállítódtak sokat (7.táblázat, 25.ábra). Magas a  vas-

mangán bekérgezés aránya, a koptatódás és törés aránya közel megegyező (26.ábra) (V.tábla 

1-2.kép). 

Csontoshalfog: 6 taxon, 47 példány (8.táblázat).                         

A legtöbb a metszőfog volt (19 db). Taxonok közül pedig a Pagellus sp. fogakból találtam a 

legtöbb (17 db). Csak törést és szállítódásból eredő koptatódás nyomokat találtam a fogakon 

(27.ábra) (V.tábla 3-5. kép). 

Otolith: 32 taxon, 677 példány.                            

Az otolithok igen jó megtartási állapottal maradtak meg (9.táblázat, 28.ábra). A 10 egyedszám 

feletti otolithok megtartási állapotát külön diagramon ábrázoltam (29., 30.ábra).  A 

legmagasabb arányban a koptatódást (57,978%) figyelhető meg, ezen kívül jelentős a törés 

aránya (30,337%) is (31.ábra, V.tábla 6.kép). 

 

6.2.2.Molluszkás agyag 2 szint 

 

Ma2-es szintből 149 taxon, 18 286 példány került elő (1.táblázat). 

Foraminifera: 35 taxon, 10555 példány.             

Megtartási állapotuk változatos, de a jó megtartási állapotú Foraminiferák többségben vannak 

(10.táblázat, 32.ábra). A 10 egyedszám feletti taxonok megtartási állapotát külön diagramon 

ábrázoltam (33., 34.ábra). A Foraminiferákon a  legnagyobb arányban a vas-mangán 

bekérgezés fordul elő (90,333%), a koptatódás és a bioerózió elenyésző mértékben található 

(35.ábra) (VI.tábla 4.kép). Fúrásokat találtam a Nodosaria sp. indet. 2 (n=1),  a Stilostomella 

cf. Badenensis (n=1) és a Cibicides costatus (n=2) taxonok egyedein (24., 25., 26.kép). 
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24.ábra Fúrásnyom Nodosaria sp. indet. 2-n (n=1) 

 

25.ábra Fúrásnyom Stilostomella cf. Badenensis-en (n=1)  

 

26.kép Fúrásnyomok Cibicides costatus-n (n=2) 

 

Bivalvia: 24 taxon, 933 példány.                                      

A bal és jobb teknő aránya eltérő. A bal teknők aránya 53,361% míg a jobb teknőké 46,639% 

(36.ábra). Megtartási állapotukat külön jobb és bal teknőre állapítottam meg (11.táblázat, 

37.ábra). A két teknő megtartási állapota nem igen tér el egymástól. A 10 egyedszám feletti 

taxonok megtartási állapotát külön ábrázoltam (38., 39.ábra). A koptatódás mértéke (74%) a 

legkiemelkedőbb a bioerózió és a vas-mangán bekérgezés közel azonos arányban fordul elő 

(40.ábra, VII.tábla 2-4.kép). Fúrásokat találtam Astarte gracilis degrangei, Crassatella 

bosqueti, Corbula gibba, Corbula sp. 1. Az  Astarte gracilis degrangei-n három fúrást 
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találtam a bal teknőn, két sikertelent és egy sikerest. A Crassatella bosqueti bal teknőjén két 

befejezetlen fúrász találtam. A Corbula gibba mindkét teknőjén találtam fúrást; jobb teknőn 

két sikeres és egy befejezetlen míg a bal teknőn egy sikertelen fúrást találtam.  A Corbula sp. 

1 bal és jobb teknőjén egy-egy sikeres fúrást találtam (26., 27., 28., 29.kép). 

 

 

26.kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Astarte gracilis degrangei mészvázán (n=3) 

 

 

27.kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Astarte gracilis degrangei mészvázán (n=2) 

 

 

28.kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Corbula gibba mészvázán (n=4) 
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29.kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Corbula sp.1 mészvázán (n=3) 

 

Gastropoda: 43 taxon,  2204 példány.                   

Megtartási állapotuk igen rossz, ez a sok szállítódás következménye (12.táblázat, 41.ábra).  A 

10 egyedszám feletti taxonok megtartási állapotát külön ábrázoltam (42., 43.ábra). A 

koptatódás mértéke igen magas (50,249%), a bioerózió és a vas-mangán bekérgezés aránya 

közel azonos (44.ábra). Fúrott példányok: Teinostoma egerensis, Alvania sp., Turritella 

archimedis, Bittium spina agriense, Cerithiella sp., Polinices catena helicina, Hinia 

schlotheimi, Turris sp. 1, Turricula ilonae, Melanella naumanni depressosuturata (45.ábra). 

A Teinostoma egerensis-en 11 sikeres fúrást találtam a hasi oldalon. Az Alvania sp.-n egy 

sikeres fúrás találtam aszajadék oldalán. A Turritella archimedis-n két sikeres fúrást találtam 

a száj felöli oldalon. A Bittium spina agriense-n két sikeres fúrást találtam a szájadék felöli 

oldalon (VII.tábla 5.kép). A Cerithiella sp.-n 11 fúrást találtam, a szájadék felöli oldalon 

nyolc fúrást melyből három sikeres és öt sikertelen, másik oldalán három sikertelen fúrást 

találtam. A Polinices catena helicina-n három sikeres fúrást találtam egyet a hasi oldalon. A 

Hinia schlotheimi-n egy sikeres fúrást találtam a száj felöli oldalon. A Turris sp. 1-n egy 

sikertelen fúrást találtam a száj felöli oldalon. A Turricula ilonae-n két sikertelen fúrást 

találtam a száj felöli oldalon. A Melanella naumanni depressosuturata-n három fúrást 

találtam a száj felöli oldalon,két sikeres és egy sikertelen (30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 

38., 39.kép).  
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30.kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Teinostoma egerensis mészvázán (n=11) 

 

31.kép Naticidae fúrásnyom elhelyezkedése Alvania sp. mészvázán (n=1) 

 

32.kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Turritella archimedis mészvázán (n=2) 

 

33.kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Bittium spina agriense mészvázán (n=2) 
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34.kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Cerithiella sp. mészvázán (n=11) 

 

35.kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Polinices catena helicina mészvázán (n=3) 

 

36.kép Naticidae fúrásnyom elhelyezkedése Hinia schlotheimi mészvázán (n=1) 

 

37.kép Naticidae fúrásnyom elhelyezkedése Turris sp. 1 mészvázán (n=1) 
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38.kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Turricula ilonae mészvázán (n=2) 

 

39.kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Melanella naumanni depressosuturata mészvázán 

(n=3) 

 

Scaphopoda. 8 taxon, 726 példány.                        

Megtartási állapot igen rossz a szállítódás miatt (13.táblázat, 46.ábra). A 10 egyedszám feletti 

taxonok megtartási állapotát külön ábrázoltam (47., 48.ábra). A vas-mangán bekérgezés a 

legjelentősebb (46,535%) a koptatódás a példányok egyharmadára jellemző, a biorózió a 

legkisebb mértékben fordul elő (49.ábra). Találtam fúrás nyomokat a Dentalium simplex 1, 

Dentalium simplex 2 (50.ábra). A Dentalium simplex 1-n két fúrást talátam egy sikereset és 

egy befejezetlent. A Dentalium simplex 2-n egy sikeres fúrást találtam (40., 41. kép, 

VIII.tábla 1-2.kép) . 
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40.kép Naticidae fúrásnyomok elhelyezkedése Dentalium simplex 1 mészvázán (n=2) 

 

41.kép Naticidae fúrásnyom elhelyezkedése Dentalium simplex 2 mészvázán (n=1) 

 

Chondrichtyes 

Cápafoból mindösszesen 1 taxon 1 példányát találtam meg.            

Megtartási állapota 81-90% között van. Ezen a példányon vas-mangán bekérgezést figyeltem 

meg.                                  

Dasyatis: 1 taxon, 5 példány.                    

Megtartási állapotuk 51-60% között van. Ezen az öt fogon koptatódás nyomát figyeltem meg. 

Csontoshalfog: 5 taxon, 54 példány (14.táblázat).                   

Ebben a szintben a metszőfogból (22 db) van a legtöbb.   Taxonok közül a Pagellus sp. fogból 

van (36 db). Bioeróziós nyomok közül a törés és koptatódást figyeltem meg (51.ábra, 

VIII.tábla 3-4.kép). 
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Otolith: 13 taxon, 596 példány.                     

Megtartási állapotuk jó, bár megfigyelhető a koptatottság (15.táblázat, 52.ábra). A 10 

egyedszám feletti Otolithokat külön diagrammon ábrázoltam (53., 54.ábra). A koptatódás 

aránya igen magas (87,5%), a vas-mangán bekérgezés aránya csekély míg a bioerózió 

elenyésző arányban jelenik meg (55.ábra, VIII.tábla 5-6.kép).  

 

 

6.2.3.Molluszkás agyag 3 szint  

 

Ma3-as szintből került elő a legkevesebb ősmaradvány. Összesen 27 taxon és 4093 példány 

(1.táblázat). 

Foraminifera: 9 taxon,  2799 példány.             

Megtartási állapotuk igen jó, szállítódás nyomát nem is lehet rajtuk megfigyelni (16.táblázat, 

56.ábra). A 10 egyedszám feletti Foraminiferákat külön diagramon ábrázoltam (57., 58.ábra). 

A vas-mangán bekérgezés az egyedek 99,750% található (59.ábra). Találtam fúrást a 

Quinqueloculina sp. 1 (n=5) (I.tábla 2.kép, VI.tábla 5.kép, IX.tábla 5.kép), Guttulina 

communis (n=1) (42., 43.kép). 

 

42.kép Fúrásnyomok Quinqueloculina sp. 1-en (n=5) 

 

43.kép Fúrásnyom Guttulina communis-on  (n=1) 
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Bivalvia: 2 taxon, 3 példány.                

A baj és jobb teknők aránya eltérő, a bal teknők aránya 33,333% míg a jobb teknőké 

66,667%. Megtartási állapotukat jobb és bal teknőre külön-külön állapítottam meg 

(17.táblázat). Megfigyelhető, hogy a jobb és bal teknő megtartási állapota eltérő. A bal teknő 

alacsony megtartású, míg a jobb teknőké közepes megtartású. Tafonómiai érdekesség nem 

volt a Bivalviákon. 

Gastropoda: 2 taxon, 2 példány.                 

Megtartási állapotuk közepes (18.táblázat). Mind a kettő gastropoda kopott és törött (68.ábra).  

Csontoshalfog: 3 taxon, 4 példány (19.táblázat).       

Megoszlásuk három metsző és egy intermedier fogat találtam. Koptatódást 3 példányon 

találtam (IX.tábla 7.kép). 

 

7. Elemzés és értékelés  

 

A Wind-féle téglagyár molluszkás agyag rétegének ősmaradványait vizsgálom, három 

szintből 50-50-50 kg mintát gyűjtöttem. 

Szintenként tafonómiai megfigyeléseket tettem arra, hogy az egyneműnek tűnő agyagtestben 

előforduló különbségeket leírjam. 

Minden szintben találtam szenesedett növényi  maradványokat. Megtartási állapotuk a Ma1 

szintől a Ma3 szintig haladva egyre rosszabb, vékonyabbak a szenesedett növényi 

maradványok, több a szögletes törés nyoma és a bekérgezés mértéke is nagyobb.  

A Foraminiferák megtartási állapota  a Ma1 szinttől a Ma3 szintig egyre jobb (4., 32., 

56.ábra). Ez igaz  mind taxon mind egyedszámot tekintve. Csökken a bioerodáltság, nő a vas-

mangán bekérgezés aránya, szállítás miatti koptatottság nem figyelhető meg a Ma3 szintben 

(7., 35., 59.ábra). 
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A kagylókat tekintve az első szintben alig van különbség a bal és jobb teknő megtartási 

állapota között (8., 36.ábra). A Ma2 szintben a jobb teknőknek jobb a megtartási állapota, 

épebbek (9., 37.ábra). A kagylók a Ma2 szintben több a bioerózió mint a Ma1 szintben, 

kisebb fokú a vas-mangán bekérgezés aránya és a szállítódás mértéke is (12., 40.ábra). A 

bioerózió látványos növekedést az algafúrásos kagylók okozzák.  

A Gastropodák esetében jobb megtartásúak a Ma2 szint példányai (14., 41.ábra). Ma1 és a 

Ma2 szintben jelentős a bioerodáltság és jelentős a koptatstság is. A vas-mangán bekérgezés 

aránya nagyjából megegyezik (18., 44.ábra).  

Az ásólábúak Ma1 és Ma2 szintben rossz megtartási állapotúak, sok a töredék (19., 46.ábra). 

Kevéssel jobb a helyzet a Ma2 szintben. Jelentős a bioerózió, mindkét szintben meglehet 

figyelni algák által okozott fúrás nyomokat. Jelentős a szállítódás aránya, a Ma2 szintben 

nagyobb mértékű a bekérgezés (22., 49.ábra).  

Cápafogak jelentős számban csak a Ma1 szintben található. Megtartási állapotukat tekintve 

közepes-jó (23.ábra). A görbének két csúcsa van, ezt okozhatja a méret, alakbeli különbség. 

Eltérő mértékű a szállítódás aránya (24.ábra).  

A porcoshalak másik csoportja a rájafogak, jelentős mértékben a Ma1 szintben vannak. Jó 

megtartásúak, kis mértékű a koptatottság, nagy a vas-mangán bekérgezés aránya (25., 

26.ábra).  

A Ma1 szintben nagyobb a csontoshalfogak diverzitása. Megtartási állapotuk közel azonos, 

jónak mondható. A hosszúkás fogak töredezettebbek (27., 51.ábra).  

Az otolithok megtartási állapota jobb a Ma1 szintben (28., 52.ábra). A Ma2 szintben nagyobb 

a bioerózió aránya, a vas-mangán bekérgezés nyomai közel azonosak (31., 55.ábra).  

Bioturbációs nyomot, járatkitöltést Ma1, Ma2 szintben találtam, megtartási állapotukban nem 

figyelhető meg számottevő különbség (VI.tábla 1.kép, IX.tábla 1.kép). 

Ma1 szinttől felfelé haladva a Ma3 szintig jobb a foraminiferák mertartási állapota, csökken a 

bioerodáltság, jelentősebb a vas-mangán bekérgezés aránya. A legfelső szintben bioturbációs 

nyomot nem találtam. Jelentős mértékű lehetett az áthalmozódás, erre utal az algák okozta 

bioeróziós nyomok gyakorisága és a  Muricidae fúrásnyom a Pecten sp. indet 1 mészvázán.  
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A hasonlóság nagy a Ma1 és Ma2 szint között. Jelentős különbséget a Ma3 szint mutat 

tafonómiai szempontból. Ez valószínüleg a betemetődés utáni változásoknak köszönhető.  

A molluszkás agyag felső szintjére (Ma3 szint) limonitos képződmények települnek és az 

onnan leszivárgó pórusvizek, csökkentették az egykori élőlények mennyiségét. A régebbi 

elékpzelésekkel ellentétben (BÁLDI, 1966) a molluszkás agyag sekélyebb tengeri 

körülmények között rakódott le. Ezek alapján nem lehetett nagyobb a vízmélység 100 m-nél. 
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1. Bevezetés 

Választott kutatási témámmal az volt a célom, hogy antropogén geomorfológiai 

szempontok szerint tárjak fel egy első világháborús hadszínteret. Ezzel szeretném felhívni a 

figyelmet azokra a jelenségekre, amelyek a harcok következményeként jöttek létre és még 

majd száz év elteltével is meghatározó tényezői a táj „működésének”.  

Az említett megközelítés a Doberdói-fennsík – kutatásom helyszíne – szempontjából 

különösen fontos. A magyar történelem forgatagában ugyanis kiemelkedő szerepe van annak 

ellenére, hogy a mai Olaszország területén található. Manapság kevés szó esik róla, azonban a 

„Nagy Háború” centenáriumi éveiben – 2014-2018 – várható, hogy megnövekszik iránta az 

érdeklődés. Már csak emiatt is hasznos az egykori harctér képződményeinek minél alaposabb 

feltérképezése. 

Az eddig elvégzett munkám még csak a kezdeti fázisa a hosszútávra tervezett 

kutatásomnak. Ennél fogva ez a dolgozat is amolyan bevezetése és megalapozása a 

továbbiaknak. Az itt leírtak továbbgondolásával és az eddigiek folytatásával a „Doberdón” 

ténykedő magyar és olasz harctérkutatók munkáját szeretném szolgálni. Nem utolsó sorban 

pedig bízom abban, hogy az itt kipróbált módszereket sikerrel lehet majd alkalmazni más 

harctereken is.  
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2. A vizsgált terület bemutatása 

Kutatásom ismertetése előtt fontos lehatárolnom a területet, amelyen a munkámat 

végeztem. Két szempont szerint érdemes ezt megtenni: 1) földrajzilag – megszabva határait és 

felsorolva főbb településeit – illetve 2) földtanilag, kitérve a terület geológiai sajátosságaira és 

képződményeire. 

 

2.1. Földrajzi elhelyezkedés 

A szó szoros értelmében vett „Doberdó” egy nagyjából 5 kilométerszer 8 kilométeres 

kiterjedésű karsztos fennsík az Isonzó-folyó bal partján, a folyó torkolati szakasza környékén. 

A fordított „D” alakú területet nyugatról tehát maga a folyó, illetve annak alluviális síksága 

határolja. Délen Monfalcone városa használja ki azt a keskeny parti síkságot, amelyen túl a 

Trieszti-öböl van. Nyugaton végig a kanyargó Vallone-völgy választja el a Doberdói-

fennsíkot a Szlovéniához tartozó Komeni-fennsíktól. Északi lejtői alatt a Wippach folyócska 

völgye húzódik, azon túl pedig már a Júliai-Alpok kezdődik (2.1. kép). Itt harcolt 1915 

júniusa és 1916 augusztusa között a VII. k. u. k. hadtest, amely túlnyomó részt alföldi honvéd 

gyalogezredekből állt. 

A terület magyar elnevezését, a „Doberdót” a fennsík déli részén található Doberdo del 

Lago nevű faluról, illetve a falu mellett fekvő Doberdói-tóról kapta. 

Jelen dolgozatban nem foglalkozom a teljes fennsíkkal. Annak csupán egy szűk, 

nagyjából 1,5km
2
-nyi területét vizsgálom meg. Ez a terület a Doberdó legmagasabb része, s 

mivel kiváló rálátást biztosított az Isonzó völgyére, illetőleg az osztrák-magyar seregek által 

annyira védett Görz városára, ez volt stratégiailag is az isonzói csaták egyik legfontosabb 

környéke. Ugyanakkor ezen a területen „szabadtéri múzeum” üzemel – a Museo del San 

Michele –, amely kiválóan feltárta a háború után visszamaradt antropogén formákat (14. kép 

és 16-18. kép). Ezért is találtam célszerűnek, hogy a hosszútávra kalibrált kutatásomat itt 

alapozzam meg. A Monte San Michele mellett eddigi munkám kiterjed még a San Martino del 

Carso faluban található múzeum tárlatára és a hozzá tartozó kavernára is. 
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A Monte San Michele (2.2. kép) a Doberdó északnyugati szegletében húzódó hegy. 

Négy, közel hasonló magasságú csúccsal emelkedik a fennsík felé: nyugat-délnyugat felöl 

kelet-északkeleti irányba.  A két legmagasabb pontja a két középső csúcs. Az olasz múzeum 

megnevezése szerint, ezek a „Cima 2” és a „Cima 3”. Az előbbi fekszik nyugatabbra, 

tengerszintfeletti magassága pedig 275m. A másik csúcs, a Cima 3, amelynek közelében a san 

michelei múzeum is található, 274m magas. A háború idején szokás volt a „kettős magaslat” 

vagy az „ikerhegyek” kifejezéssel hivatkozni rájuk. A két hegy közül napjainkban a Cima 3 

van jobban feltárva.  

  

2.1. kép: A Doberdói-fennsík (fehérrel bekeretezve). A környék 

főbb települései:1) Gorizia/Nova Gorica, 2) Sagrado – 

Gradisca d’Isonzo, 3) Ronchi dei Legionari, 

4) Monfalcone, 5) Doberdo del Lago, 6) San Martino del 

Carso. Forrás: Google Earth. 



 

6 
 

A Monte San Michele csúcsait táblázatba foglalva (2.1. táblázat), illetve térképen 

megjelölve (2.2. kép) a következőképpen szemléltetem: 

Név:  CIMA 1 CIMA 2 CIMA 3 CIMA 4 

Tengerszintfeletti 

magasság: 
271m 275m 274m 262m 

Északi szélesség: 45°53'12.85"É 45°53'9.44"É 45°53'6.66"É 45°53'2.27"É 

Keleti hosszúság: 13°32'53.27"K 13°32'49.09"K 13°32'33.84"K 13°32'18.53"K 

 

 

 

2.2. kép: A Monte San Michele és szűkebb környezete a Doberdói-fennsík északnyugati részén. 

Forrás: Google Earth. 

2.1. táblázat: A Monte San Michele csúcsai tengerszintfeletti magasságukkal 

és koordinátaadataikkal. 
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2.2. Földtani képződmények 

A terület geológiai térképére (COPAGNONI, B. 1976-1978) ránézve látható, hogy a 

Doberdói-fennsíkot nagyrészt kréta mészkő építi fel. Egészen pontosan az északi kétharmadát 

és a déli peremét alsó-kréta, míg a kettő közé ékelődő részt felső-kréta mészkő alkotja. A két 

különböző korú kőzet határán, a szlovéniai részen egy nagyobb vető húzódik (JURKOVŠEK, B. 

2008). Ez a vető az olasz határ környékén elenyészik, ám még ennek mentén található a 

Doberdói-tó is. 

Leolvasható még, hogy a fennsík nem önálló egység, hanem a Szlovéniában húzódó 

Komeni-fennsíknak a folytatása. Így a Doberdó tulajdonképpen a szlovéniai Karszt-hegység 

és egyben a Dinaridák legnyugatibb része. Északról, keletről és délről az Isonzó és a Wippach 

folyami üledékei, illetve kréta-oligocén korú üledékek veszik körül. 

Az alapkőzet tehát krétaidőszaki és tengeri tömött mészkő. Ennél fogva elsődleges 

porozitása kicsi, másodlagos porozitása pedig nagy, így kiválóan karsztosodik 

(VERESS M. 2004, 1. kép, 24. kép és 34-47. kép). 

A Vallone-völgyben és a fennsík keleti peremén pleisztocén – feltehetőleg folyami 

eredetű – üledék is található (2.3. kép). 

 

2.3. kép: A Doberdói-fennsík és környezetének földtani térképe. 1) Holocén alluviális üledék. 

4) Pleisztocén alluviális üledék. 10) Pleisztocén kavics. 29) Oligocén pélit. 31) Kréta-oligocén 

meszes, márgás, agyagos turbidit. 34) Kréta-oligocén konglomerátum.  44) Felső-kréta 

tengeri tömött mészkő. 45) Alsó-kréta tengeri tömött mészkő. (COMPAGNONI, B. 1976-1978). 
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3. Történeti háttér 

A Doberdó földrajzi vizsgálatának szempontjából ugyan nem relevánsak az első 

világháború kitöréséhez vezető tényezők, azonban az olasz front előzményei és történései már 

érdekesek. Az egyes felszíni következmények értékeléséhez hasznos az itt megvívott csaták 

történéseinek rövid ismertetése is. 

 

3.1. Az olasz front kialakulásához vezető tényezők 

Az európai nagyhatalmak között feszülő szövevényes ellentétek többször is fenyegették 

a 19-20. század fordulóját élő világot egy több résztvevős fegyveres konfliktus 

kirobbanásával. Így az 1914 nyarán történt szarajevói merénylet már több évtizednyi 

előzménnyel együtt jelentett casus bellit az Osztrák-Magyar Monarchia számára Szerbia ellen. 

Amikor 1914. július 28-án a Monarchia – német ráhatásra – végül is hadat üzent az orosz 

védnökség alatt álló Szerbiának, Olaszország még a hármas szövetség tagja volt. Ettől 

függetlenül Bécsben, Budapesten és Berlinben is gyanították, hogy az olaszok a háború 

kitörése esetén ez alól a szerződés alól igyekeznek majd kibúvót keresni. Olaszországnak 

ugyanis elsősorban a Monarchiával szemben voltak területi követelései; így: Dél-Tirol, 

Dalmácia és szintén a Monarchia érdekszférájába tartozó Albánia (DUPCSIK CS.– 

RÉPÁRSZKY I. 2006). 

Conrad – az Osztrák-Magyar Monarchia vezérkari főnöke – a fentiek értelmében nem 

hagyta őrizetlenül a délnyugati határvidéket a háború első hónapjaiban sem. JULIER F. (1933) 

adatai szerint már ekkor is 6 hadtestből álló véderő sorakozott fel Svájctól egészen a tengerig. 

Ez a véderő azonban elég képzetlen volt, egy esetleges támadás esetén pedig a 35 olasz 

hadtesttel szemben gyakorlatilag tehetetlen lett volna. 

A várakozásoknak megfelelően 1915 májusában Olaszország felmondta a 

hármasszövetségi szerződését, május 23-án pedig hadat is üzent a központi hatalmaknak. 

Mivel ezt a lépést előre sejteni lehetett, Conrad már május 21-én elkezdte kivonni az orosz 

frontról a főként alföldi csapatokból álló VII. hadtestet. Azért is tehette ezt meg, mert 

Galíciában a gorlicei áttörést roppant gyors előrenyomulás követte. A hadüzenet után 

ugyancsak ide lett vezényelve a szerb fronton harcoló XV. és XVI. hadtest (JULIER F. 1933). 
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Az említett VII. hadtest külön szót érdemel, hiszen ez védte tulajdonképpen mindvégig 

a Doberdót. Olykor megfordultak ott máshonnan származó kiegészítő csapatok is, de az 

isonzói frontrészen ez volt az osztrák-magyar haderő gerince. Magyar részről a legtovább itt 

harcoló és így a legtöbb nyomot hátrahagyó gyalogezredek a következők voltak: budapesti 1. 

honvéd, debreceni 3. honvéd, debreceni 39. közös, karánsebesi 43. közös, nagyváradi 4. 

honvéd, szegedi 46. közös, székesfehérvári 17. honvéd és temesvári 61. közös (PINTÉR T.–

RÓZSAFI J.–STENCINGER N. 2009). 

 

3.2. Az olasz front beállása és a Doberdó jelentősége 

Amikor az olasz front megnyílt, a központi hatalmak már négyfrontos háborút viseltek. 

Ennek értelmében az átcsoportosítás sem ment egyszerűen. Számítani lehetett arra, hogy az 

olaszok – kihasználva az osztrák-magyar csapatok lassú mozgósítását – azonnal támadni 

fognak és ebben az esetben egészen a Száváig is nyomulhatnak majd. Mégsem ez történt, 

ugyanis Cadorna – az olasz csapatok fővezére – szerint hadserege a hadüzenet idején még 

nem állt készen egy nagyszabású támadó hadműveletre (JULIER F. 1933). 

Az iderendelt osztrák-magyar csapatok – az ellenség tapogatózásai mellett – végül is 

1915 júniusában gond nélkül fel tudtak sorakozni. Ezek azonban a korábbi véderővel együtt is 

csak 200.000 katonát jelentettek – aminek fele magyar volt – szemben a közeledő négy olasz, 

összesen 500.000 fős hadsereggel. 

Ilyen feltételek mellett világos, hogy a Monarchia kezdetben csak védelemre 

rendezkedhetett be. Ennek jegyében – egy tíz-húsz kilométer széles sávot átengedve a 

birodalom területéből – az Isonzón túli hegyek peremén vehették fel csapataink első 

állásaikat. A folyó jobbpartján mindössze két hídfőállást hagytak: Tolmeinnél és Görznél. 

A Doberdó helyi jelentőségét több tényező felelevenítése mellett lehet csak 

szemléltetni. 1) Cadorna tervei szerint az Isonzót június 22-én elérő csapataival szerette volna 

mielőbb bevenni Görzöt – amely olasz részét ma Goriziának, szlovén részét pedig Nova 

Goricának hívják – hogy aztán a Wippach-folyó völgyében egészen Ljubljanáig 

menetelhessen. 2) Görz védelmét a mi csapataink két hegycsúcsról tudták biztosítani: északról 

a Monte Sabatinóról (607m), illetve délről éppen a Doberdó ikercsúcsairól, a Monte San 

Micheléről (275-275m). 3) Az olasz frontnak az Isonzó partja csak az egyik harmadát képezte 

a karintiai és a tiroli frontrészek mellett, ám az osztrák-magyar hadvezetés ugyancsak ezen a 
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vidéken várta a döntő áttörést. Ehhez a másik két, jól erődített és magashegységi szakasz a 

fedezetet biztosította volna és ezekre az olasz sereg is csak elterelő hadműveleteket szánt 

(JULIER F. 1933). 

Mint a front legdélebbi és stratégiailag is igen jelentős pontja, így vált a Doberdói-

fennsík annak merev forgástengelyévé 1915 júniusa és 1916 augusztusa között. Ez idő alatt 

hat isonzói csata zajlott le lényeges arcvonalváltozás nélkül, mire Görz végül elesett és a 

Doberdót ki kellett üríteni a bekerítés és más egyéb tragédia elkerülése érdekében 

(JÓZSEF FŐHERCEG 1928). A 7-11. isonzói csatákat a VII. hadtest már a szomszédos, ma 

Szlovéniához tartozó Komeni-fennsíkról vívta meg (3.1. kép). A hadtest a másodiktól a 

kilencedik csatáig József főherceg parancsnoksága alatt állt. 

 

 

3.3. Az isonzói csaták rövid leírása 

Olaszország hadüzenete és az első támadás között eltelt egy egész hónap. Az offenzíva 

ekkor is csak az átengedett területek megszállásával indult. A Monarchia állásait Cadorna 

először csak 1915. június 23-án támadta meg, ám csapatai a frontális ütközetben a kétszeres 

túlerő ellenére két hét alatt kifulladtak (JULIER F. 1933). 

Ugyanebben az évben három másik csatára került még sor. Mindhárom esetben az 

olaszok voltak a kezdeményezők, célul pedig Görz elfoglalását tűzték ki. Jelentős térnyerést 

egyik ütközet sem hozott a számukra, viszont igen nagy vérveszteséget szenvedett mind a két 

oldal. Az olasz támadások rendre kudarcot vallottak hol az átgondolatlan taktika, hol a 

Monarchia erős védelme, hol pedig a tél beállta miatt. Mindeközben nyilvánvalóvá vált 

3.1. kép: Vázlatos állástérkép 1916. augusztus 10-e előtt (balra) és utána (jobbra). Az olasz 

hadsereg első és egyetlen áttörését a hatodik isonzói csata hozta meg (JÓZSEF FŐHERCEG 1928). 
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mindkét fél számára, hogy jobb felkészülni az állóháborúra, illetve hogy a Doberdói-fennsík a 

Monte San Michelével – Görz védőbástyájával – kulcsfontosságú terület. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetése a több fronton viselt háború, és ennél fogva 

az olaszokkal szembeni létszámhiány miatt nem vállalkozhatott támadásra. A védelmet 

viszont hatékonyan meg tudták szervezni. Ennek jegyében kezdődött meg 1915-16 telén a 

doberdói állások megerősítése, valamint a kavernák és más fedezékek kialakítása is 

(JULIER F. 1933, 2. kép, 5-6. kép, 8. kép, 55. kép, 3/a és 3/b rajz). 

1916 márciusában ismét az olaszok támadtak. Ezúttal a franciák ösztönzésére, akik 

abban bíztak, hogy így Németország csapatokat lesz kénytelen elvonni Verdun alól. Ekkor, az 

ötödik isonzói csatában Cadorna seregeinek sikerült végül bevenniük Görzöt, ám a Monarchia 

tiroli ellentámadása és előretörése miatt hamar feladni kényszerültek a várost. 

Ennek folytatása volt a hatodik ütközet, amely az olaszok Tirolban elvesztett 

területeinek visszafoglalásából nőtt ki. Valódi csatává akkor fajult, amikor az osztrák-magyar 

hadvezetés sikertelen gáztámadást indított a Monte San Micheléről (JÓZSEF FŐHERCEG 1928). 

Az ellenség ezt megtorolva offenzívába lendült át, s három nap alatt, augusztus 9-ére a 

kezükre került Görz és a Monte San Michele is (PINTÉR T.–RÓZSAFI J.–STENCINGER N. 2009, 

10-11. kép, 13. kép és 15. kép). A Monarchia parancsnokai a visszavonulás mellett döntöttek 

a bekerítés elkerülése érdekében. Így másnap a Doberdói-fennsíkot több mint egy éves kitartó 

védekezés után kiürítették, új állásaikat pedig a – ma Szlovéniához tartozó – Komeni-fennsík 

nyugati gerincén vették fel (JÓZSEF FŐHERCEG 1928, 3.1. kép). 

Kihasználva az első jelentős áttörést Cadorna a második tél eljövetele előtt még három 

további csatát kezdeményezett. A Görzből indított három, alig néhány napig tartó elkeseredett 

rohamnak nem lett kézzelfogható eredménye, viszont több tízezer életet követelt mindkét 

oldalon. 

Ugyanez a tendencia folytatódott 1917-ben a tízedik és a tizenegyedik isonzói csata alatt 

is. A csaták egyre hosszabbak, a szemben álló nehéztüzérségek pusztítása pedig egyre 

nagyobb (3. kép, 10. kép, 30-33. kép és 52-53. kép) lett. Mindez 1917 októberében ért véget, 

ugyanis két év védekezés után a Monarchia végre támadásba lendülhetett. Az Isonzó környéki 

karsztvidéken ezzel befejeződtek a harcok, hiszen az osztrák-magyar csapatok egészen a 

Piave folyóig nyomultak. A Monarchia hadseregének 1918-as összeomlása is ott következett 

be (JULIER F. 1933). 
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4. Antropogén geomorfológia 

A bemutatott területet antropogén geomorfológiai szempontok szerint vizsgálom. 

Szükséges hát ennek a tudományszaknak a bemutatása. Szintén fontos a hadviselés 

antropogén geomorfológiájának lehatárolása is. 

4.1. Antropogén geomorfológia általánosan 

Az antropogén geomorfológia az emberi tevékenységek földrajzi, elsősorban felszíni 

következményeit vizsgálja. Abból a tényből indul ki, hogy az ember egyre inkább 

befolyásolja a természet meglévő, már eleve működő rendszereit. 

A természetben minden ilyen elkülöníthető rendszer – azon túl, hogy elemek 

sokaságából áll – energiát, anyagot és információt cserél önmagán és környezetén belül, akár 

más rendszerekkel és alrendszerekkel is. Ezek a folyamatok mindig aszerint alakulnak, hogy 

egyensúly, pontosabban dinamikus egyensúly uralkodjon. Akármilyen kívülről érkező 

behatásra az új körülményekhez való igazodás lesz a reakció. Minél markánsabb a behatás, 

annál drasztikusabb és „türelmetlenebb” az igazodás is (21-23. kép, 4. rajz). 

Az emberiség ilyen jellegű tevékenységének termékeit különböző szempontok szerint 

csoportosíthatjuk. Először is célszerű a létrehozott vagy létrejött formákat felszínre gyakorolt 

hatásuk szerint osztályozni. Ennek értelmében elkülönítünk anyaghiánnyal járó negatív, más 

néven exkavációs – pl: egy földbe mélyített árok –, anyagfelhalmozással járó pozitív, azaz 

akkumulációs – pl: egy, az eredeti térszínből kiemelkedő töltés –, valamint elegyengetést 

jelentő planációs – pl: egy építendő reptér kifutópályájának vízszintesre igazítása – formákat. 

Itt fontos tisztázni azt is, hogy az ember által létrehozott épületek, szerkezetek nem tárgyai az 

antropogén geomorfológiának, legfeljebb az azok létrehozása előtti tájalakító munkálatok, 

illetőleg a létrehozás későbbi következményei. Például egy adott épület súlya alatt 

megsüllyedő talaj vagy az anyagának kitermelésével okozott anyaghiány. 

Egy másik fontos szempont a forma kialakításához kötődő szándék. Ha egy egyszerű 

árkot ásunk a földbe, azzal közvetlenül formáljuk a felszínt. Ha azonban ezt azzal a céllal 

tesszük, hogy egy vízfolyást vezessünk el benne, az a későbbiekre nézve közvetve is alakítja 

majd a tájat, hiszen megváltozik a vízerózió és a hordalék felhalmozódás helye. 
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A közvetlenül kialakított formákat tovább bonthatjuk aszerint, hogy a tevékenységnek 

vajon célja volt-e, hogy azok létrejöjjenek? Ebből a szempontból a Doberdóra kivetítve egy 

kimélyített lövészárok (7-9. kép, 17. kép, 19. kép, 3/a és 3/b rajz) elsődleges formának 

tekinthető. Azonban egy bombatölcsér (3. kép és 18. kép) körüli anyagáthalmozódás 

másodlagosnak, hiszen az csupán a nehéztüzérségi munka egy szükségszerűen kialakuló 

mellékterméke. 

Szintén két alcsoportba rendezhetjük a közvetett formákat. Kvalitatívak – vagy 

szemiantropogének – azok a formák és folyamatok, amelyek az ember tevékenysége nélkül 

nem jöttek volna létre. Kvantitatívak viszont mindazok a formák, amelyek már meglévő 

folyamatok antropogén eredetű módosulásával keletkeztek. 

Az utolsó szempont az emberi beavatkozás jellege. Ez alapján nyolc funkcionális 

csoportot különítünk el: 1) mezőgazdaság, 2) bányászat, 3) vízgazdálkodás, 4) ipar, 5) 

településfejlődés, 6) közlekedés, 7) turizmus, sport. Végül számunkra a legfontosabb: 

8) hadászat (SZABÓ J. 2006). 

 

4.2. Hadászati antropogén geomorfológia 

A hadviselés, bár nem termelő tevékenység, hatásai és következményei számottevőek. 

Ezeket elsősorban a tájföldrajz kultúrföldrajzi iránya kutatja, illetve – jelen esetben is – a 

hadászati antropogén geomorfológia (ILYÉS Z. 2006). 

Utóbbi tudományszak tovább finomítja az előző fejezetben taglalt rendszerezést. 

Először is az egyes hadászati antropogén formáknak két kategóriája különíthető el. Egyfelől 

lehetnek megelőző, védekező szerepűek, mint például a hadiutak, katonai repterek, stratégiai 

fontosságú objektumok védelmét szolgáló létesítmények, árkok, mellvédek, stb. Másfelől a 

konkrét hadászati cselekmények, háborúk geomorfológiai hatásai ugyancsak jelentősek; 

elsősorban például a robbanás- és lövésnyomok (28. kép és 30-38. kép). Ezek maradandósága 

és következményrendszere függ a talaj- és a kőzetviszonyoktól, az éghajlati, illetve a 

domborzati tényezőktől. A katonai gyakorlóterek esete ebből a szempontból némi problémát 

okoz: közvetve lényegében megelőző jellegűek, ám háborús körülményeket szimulálnak, s 

formái egy huzamosabb időszakban folyamatosan képződnek (ILYÉS Z.–POZDER P. 2006). 
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Felszíni megjelenésüket, alakjukat tekintve a Doberdón jellemző elsődleges formákat a 

következő csoportokba érdemes elkülöníteni: 1) Lineáris az a forma, amelynek szélessége 

elenyészik a hosszanti kiterjedéséhez képest, s ha térképen kellene ábrázolnunk, feltehetőleg 

egy vonallal helyettesítenénk. Ezek tulajdonképpen csak a védekezés és megelőzés formái 

között fordulnak elő; ilyenek például a lövészárkok (7-9. kép, 17. kép, 19. kép és 3/a, 3/b rajz) 

vagy a kavernák (5-6. kép, 20-21. kép, 25-29. kép és 2. rajz). 2) A pontszerű formák ezzel 

szemben általában a támadások következményei, ám jelen vannak még a védelem területén is. 

Jellegzetességük, hogy kiterjedésük nagyságrendileg hasonló a felszín síkjának minden 

irányában, és gyakran egy jól meghatározható középpont (28. kép és 30-38. kép) köré 

szerveződnek. Minden szempontból megfelelnek ennek a robbanás- és lövésnyomok, de 

idesorolhatók az utászok által kimélyített és átalakított dolinák – amiket esetleg tiszti 

irodának, barakknak vagy lőszerraktárnak használtak (2. kép) –, illetve a kavernák bejárati 

vagy szellőző nyílásai (6. kép, 15-16. kép, 20-21. kép, 25-26. kép és 1. rajz) is. 

Tovább árnyalható a kép, ha elkülönítjük mind a közvetlen, mind pedig a közvetett 

formakincs terén a földalatti és a felszíni képződményeket. Sőt, ILYÉS Z. (2006) arra is 

felhívja a figyelmet, hogy nem elég leragadni a természetes táj háború általi módosulásánál, 

hiszen külön szót érdemel, hogy miként változtak meg a harcok során a már meglévő 

antropogén alakzatok (6. kép). 

A „C” függelék 1. táblázata a hadviselés antropogén geomorfológiájának egy áttekintő 

rendszerezése, amit ILYÉS Z.–POZDER P. (2006) és SZABÓ J. (2006) elgondolásait ötvözve 

szerkesztettem meg. Általános, hadtörténetből vett példákkal töltöttem fel. A 2. táblázat már 

önálló rendszerezése a doberdói antropogén formakincsnek. 
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5. Kutatási módszerek 

Az elvégzett munkát hat nagyobb szempont mentén lehet rendszerezni. Mindenekelőtt 

1) a rendelkezésre álló források felkutatását és áttanulmányozását kell megemlíteni és ezzel 

párhuzamosan pedig 2) azokkal a személyekkel és szervezetekkel való kapcsolatfelvételt, akik 

mindvégig nagyban segítették a kutatásomat. A helyszínen végzett 3) terepi munka 

4) az elvégzett kísérletek és 5) a készített felvételek, valamint további hasznos anyagok 

elérése miatt volt fontos. Végül a helyszínen látottakat és tapasztaltakat igyekeztem 

6) rendszerbe foglalni.  

 

5.1. A szakirodalom feltárása 

Munkámat eleinte – a terep távolsága miatt is – könyvekből szerzett információk 

alapján tudtam végezni. 2011 októberében részt vettem PINTÉR TAMÁS, RÓZSAFI JÁNOS és 

STENCINGER NORBERT első világháborús harctérkutatók könyvbemutatóján, amelynek 

tulajdonképpen a kutatásom témáját is köszönhetem. Írásuk az egyik, 2009-ben felújított 

doberdói kegyhely ünnepélyes átadására készült, s voltaképpen egyfajta kivonata a szerzők 

blogjának, a nagyhaboru.blog.hu-nak. 

E weboldalon és az említett könyvön kívül (PINTÉR T.–RÓZSAFI J.–STENCINGER N. 

2009) még két további fontos irodalmat érdemes megemlíteni, amelyekből a történeti részhez 

szükséges információkat gyűjtöttem össze. Elsőképpen a Habsburg-család magyar ágához 

tartozó JÓZSEF FŐHERCEG hatkötetes munkájából a II. és a III. kötetet (1928), amelyekben 

pontosan dokumentálva írja le azokat a személyes élményeket, amiket a Doberdón harcoló 

VII. hadtest parancsnokaként élt át. A másik JULIER FERENC történész munkája (1933), annak 

is az olasz fronttal foglalkozó részei voltak azok, amelyekben rendszerszerűen láthattam 

leírva a harcok eseményeit és azok politikai hátterét. Ugyancsak hasznát vettem DUPCSIK 

CSABA és RÉPÁRSZKY ILDIKÓ középiskolai tankönyvének (2006), valamint a RAVASZ ISTVÁN 

szerkesztette első világháborús lexikonnak (2000). Korhű képet a doberdói háborúról ZALKA 

MÁTÉ regénye (1979) adott. 

A geomorfológiai szakirodalom két részre tagolható: az antropogén geomorfológiára, 

azon belül is annak hadviseléshez köthető szakaszára, valamint a karsztos területek 

geomorfológiájára. Előbbi diszciplínát illetően főként SZABÓ JÁNOS tanulmányát (2006) 
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hívtam segítségül, a háborúkhoz köthető képződmények természetét pedig ILLYÉS ZOLTÁN és 

POZDER PÉTER közös munkájából (2006) ismertem meg. A karsztvidékekre vonatkozóan 

főként VERESS MÁRTON kutatásaira (2004, 2007) hagyatkoztam.  

Fontos anyagokat kaptam még emellett RÓZSAFI JÁNOStól, illetve a helyszínen dolgozó 

olasz kutatóktól is, főként GIANFRANCO SIMONIT és ALESSENDRO GISMANO közbenjárásának 

köszönhetően. 

 

5.2. Kapcsolati rendszer kiépítése 

Azért, hogy minél több információt össze tudjak gyűjteni a területről, illetve hogy a 

doberdói látogatásaim során minél hatékonyabban tudjak dolgozni, szükségem volt a területet 

kutatókkal és a hadszíntér emlékeit ápoló szervezetekkel kapcsolatba lépnem. Először is a 

„Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány” tagjaival és főként Rózsafi Jánossal 

kezdtem konzultálni a fellelhető segédanyagokról és a Doberdón uralkodó viszonyokról. 

Rózsafi János eligazításának köszönhetem azt is, hogy kapcsolatba tudtam lépni a 

helyszínen működő két kutatócsoporttal, a „Ricordi della Grande Guerrával”, valamint a 

„Gruppo Speleologico Carsico” történettudományi alcsoportjával. Ők kalauzoltak és láttak el 

hasznos tudnivalókkal a két terepbejárás alatt (5.1. kép). 

 

5.3. Terepbejárás és múzeumlátogatás 

A Doberdón legelőször 2012. július 30. és augusztus 1. között jártam. Ennek a 

látogatásnak két fő célja az volt, hogy személyesen találkozzak a kinti kutatócsoport tagjaival, 

és hogy kiismerjem magam az ottani viszonyok között. Az utat egy hozzám hasonlóan 

földrajz-történelem szakos csoporttársammal, Gergely Gergővel tettem meg. 

Megérkezésünkkor a Vallone-völgy közepén és a Doberdói-fennsík keleti peremén 

található Devetachi nevű faluból kiindulva gyalogosan jutottunk a terület északnyugati részén 

fekvő San Martino del Carso nevű településre. Innen értük el az északi perifériát alkotó 

négyes magaslatot, a 2. fejezetben bemutatott Monte San Michele hegyet. Az ekkor megtett 

távon több lövészárkot, dolinát és robbanásnyomot is szemügyre vettünk. Tanulmányoztuk 

még az egyik kaverna szellőzőnyílását Cotiči település közelében (1. rajz) és megfigyeltük a 

háború óta sarjadt növényzetet (11-14. kép). 



 

17 
 

 

Másnap a Monte San Michelén kialakított első világháborús múzeumot és a hozzá 

tartozó emlékparkot látogattuk meg (14. kép, 16-18. kép, 26-29. kép és 2. rajz), illetve a 

hegyen körbefutó turistaútból egy másfél kilométeres szakaszt is végigjártunk. A háború után 

visszamaradt és kiállított leleteknél különös figyelmet fordítottunk a formákat létrehozó 

lőszerekre és más felszínalakító eszközökre (50-55. kép). A terepbejárás alatt, a hegy két 

legmagasabb csúcsa, a Cima 2 és a Cima 3 körül több helyen mintát vettünk a 

kőzettörmelékből (44-48. kép). Vizsgáltuk még a kőzeten keletkezett lövés- és 

robbanásnyomokat, töréseket, valamint a természetes repedéseket és a karrformákat 

(30-46. kép). 

Két földalatti képződményt is meglátogattunk. Az egyik a Schönburgtunnel mára 

beomlott, és a múzeum dolgozói által rekonstruált déli bejárata (15-16. kép). Ez az alagút a 

harcok idején a San Michele alatt biztosított összeköttetést az osztrák-magyar csapatok 

katonái és az ellátmány számára az első vonal és a tartalék állásai között. A másik az 1916 

utolsó negyedévében kialakított olasz kavernarendszer volt a Cima 3 belsejében (26-29. kép). 

5.1. kép: A Monte San Michelén megtett terepbejárások útvonalai a főbb állomásokkal.  

1) A Museo del San Michele épülete. 2) a Cima 3 (13-14. kép és 17-18. kép). 3) a Cima 3 alatt 

található olasz kaverna bejáratai (26-29. kép, 2. rajz). 4) a Scönburgtunnel déli bejárata 

(15-16. kép). 5) a Schönburgtunnel közelében található honvéd kaverna (21-22. kép, 4. rajz). 

 6) a Cima 2 (10-12. kép és 25. kép). 7) a Cima 1északnyugati lejtőjén található lövészárok 

maradvány és a hozzátartozó kavernabejárat (19-20. kép, 3/a és 3/b rajz). 

Forrás: a Nagy Háború Közhasznú Alapítvány archívuma. 
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A délután San Martino del Carso faluban lévő múzeum tárlatának (50-52. kép), illetve a 

múzeum egyik üzemeltetője, Gianfranco Simonit magángyűjtésének látogatásával telt. A san 

martinói honvéd kavernát (23-24. kép) is megnézhettük, s kőzetmintát ugyancsak 

gyűjthettünk (49. kép). 

Ezek után október 12-e és 14-e között kamatozó kapcsolati tőke biztos tudatával tértem 

vissza a helyszínre témavezetőm, dr. Dávid Árpád, és kísérőnk, Fodor Rozália társaságában. 

Ekkor már a Cima 1, a Cima 2 és a Cima 3 körüli túraútvonalat teljes hosszában bejártuk  

(5.1. kép). A háború máig látható nyomait alaposabb vizsgálatnak vetettük alá a nyáron 

megfigyeltek mellett újabb felszín alatti és felszíni képződményeket beleértve (19-22. kép, 

3/a, 3/b és 4. rajz). 

Megfigyeléseimet és észrevételeimet mindkét terepbejáráskor fényképekkel, jegyzetek-

kel és rajzokkal dokumentáltam. 

 

5.4. Elvégzett kísérletek 

A háború okozta elváltozások könnyebb elkülönítése 

és azok természetének megismerése érdekében két kísérletet 

végeztünk el. Az elsőre október 9-én kerítettünk sort, amikor 

is id. Juhász Róbert, vadász volt segítségünkre. Ekkor 

Cserépfalu határában, a Hór-völgy déli végénél található 

egyik triász mészkő feltárás ép kőzetfelületén szimuláltunk 

lövésnyomot (6.2. kép) egy acél részköpenyes, ólommagos 

és 11,2g tömegű 7x64mm-es S&B vadászpuska-tölténnyel 

(5.2. kép). A lövedék körülbelül 3500J energiával csapódott 

a sziklafalba. 

A kaliber kiválasztása szerencsés volt, mivel az első 

világháborús lőszereké is hasonló: például osztrák-magyar 

oldalról a 8x50mm-es Mannlicher, a 6,5x54mm-es 

Mannlicher-Schönhauer vagy a 7,92x50mm-es és a 7x57mm-

es Mauser töltények (51. kép és 54. kép). A ballisztikai 

előírások az elmúlt száz évben sokat változtak, továbbá tudni 

5.2. kép: A kísérlethez 

használt S&B 

7x64mm-es lőszer. 
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érdemes, hogy a vadászattal ellentétben a harcászat teljes köpenyes lőszereket használ 

(RAVASZ I. 2000, KOVÁCS D. 2004). 

A második kísérletet már a helyszínen, a Scönburgtunnel bejáratától kb. 25 méterre 

északnyugati irányban végeztük el, amikor ugyancsak törést idéztünk elő a fennsík kréta 

mészkövén. Ezúttal azonban természetes törést igyekeztünk reprodukálni egy nagyjából 

40x30cm-es, talajból előbukkanó kődarabon. Ezt három különböző módon tettük. Az első 

esetben egy nagyobb kődarabot ejtettünk rá élével, mire az megcsúszott, ám így is létrehozott 

egy 5cm átmérőjű törést. A második próbálkozásnál már lapjával érkezett ugyanaz a kődarab, 

aminek a következménye hasonló méretű volt, mint az azt megelőző esetben, ám a törés 

mélyebb és látványosabb lett. A harmadiknál alig maroknyi kődarabot dobtunk a választott 

felületre nagy sebességgel, azonban ez csupán némi horzsolással járt (5.3. kép). 

 

5.3. kép: A helyszínen elvégzett kísérlet (bal felül: az ép mészkőfelület; bal középen: az első két 

sérülést létrehozó kődarab; bal lent: a harmadik próbálkozásnál használt kisebb kődarab; 

jobb oldalt: a létrehozott törések fentről lefelé sorban). 
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A kísérletet egy, a helyszínen talált, törött kő ihlette, amelyről megpróbáltuk eldönteni, 

hogy vajon természetes úton vagy pedig a háború következményeként jött létre. Ezt végül 

összehasonlítottuk a kapott három eredménnyel (6.3. kép). A kísérletet fényképekkel és 

részletes jegyzettel dokumentáltam. 

 

5.5. Fényképek elemzése 

A terepbejárásokat illetően korlátozottak voltak a lehetőségeim. Ezért például a 

helyszínen készített képek elemzésén keresztül igyekeztem az egyes formák és jelenségek 

természetét tanulmányozni vagy – akár a kísérletek esetében – azokon összehasonlításokat 

végezni. 

A saját felvételeken túl meg kell említeni az olasz kutatócsoportoktól és a „Nagy 

Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítványtól” kapott, valamint a nagyhaboru.blog.hu-n talált 

képeket. Külön szót érdemel még a San Martino del Carsóban beszerzett két képes kötet 

(GIGANTE, V.–VISINTIN, R. 2008 és SIMONIT, G.–VISINTIN, R. 2012), amelyekben a szerzők 

elsősorban háború korabeli felvételeket gyűjtöttek össze. Ennek köszönhetően már nem csak a 

jelenkori állapotokat tudtam vizsgálni, de az egyes bejárt területeken akár a mai és a korabeli 

helyzet közötti különbségeket is fel tudtam mérni. Különösen igaz ez a lövészárkokra és a 

kavernákra, illetve a növényzetre („A” Függelék). 

 

5.6. A megfigyelések rendszerbefoglalása táblázatok és ábrák segítségével 

A geomorfológiai szakirodalom, a terepi munka és az anyaggyűjtés után 

észrevételeimből és következtetéseimből kiindulva a tapasztaltakat igyekeztem rendszerbe 

foglalni. Ehhez – azon túl, hogy feljegyzéseket készítettem – két módszert hívtam segítségül 

főként a vizualitásra fektetve a hangsúlyt. 

Először is az antropogén geomorfológia alakzatainak és folyamatainak SZABÓ J. (2006) 

által megszerkesztett táblázatát tanulmányozva kiegészítettem annak harcászatra vonatkozó 

részét (1. táblázat). A beemelt új elem a hadviselés aktivitása volt ILYÉS Z. (2006) nyomán: 

elkülönítettem a védekezés és megelőzés formacsoportját az aktív hadviselés formáitól. Az 

említett irodalomban a gyakorlótereket e két halmaz keresztmetszeteként értelmezik, s a 

rendszerezés külön kategóriáját képzik, azonban a Doberdó esetében nem láttam jelentőségét, 
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így a táblázatomból ezt a kategóriát kihagytam. Szintén lemaradtak a SZABÓ J. (2006) által 

meghatározott három fő formatípus közül a planációs, azaz felszínegyengetéssel járó 

alakzatok. Ilyenek ugyanis egy első világháborús hadszíntéren jellemzően nem jöhettek létre, 

így a táblázatomban is csak az exkavációs és az akkumulációs formacsaládok szerepelnek. A 

sorokat és oszlopokat végül általános, a hadtörténetből vett példákkal töltöttem fel a könnyebb 

szemléltetés érdekében. 

Később, a megfigyeléseim alapján szerkesztettem egy másik táblázatot is (2. táblázat). 

Ebben nagyobb hangsúlyt adtam a hadviselés aktivitásának, s a közvetlen formákat rögtön ez 

alapján csoportosítottam. A védekezés és megelőzés kategóriáján belül azonban megjelenés 

szerint megkülönböztettem lineáris és pontszerű formákat. A támadás képződményeit 

kizárólag pontszerűnek adtam meg. A közvetett formákat az eddigiek szerint kezeltem. A 

sorokat azonban már aszerint különítettem el, hogy az egyes formák vagy folyamatok a 

felszínen vagy pedig a föld alatt mutatkoznak-e. A táblázat celláiba a Doberdón jellemző 

példák kerültek. 

A rendszerezés és ezen keresztül a szemléltetés másik módja a saját rajzok elkészítése 

volt. Ennek értelmében készítettem felülnézeti és keresztmetszeti ábrát egy kaverna 

szellőzőnyílásáról (1. rajz), valamint egy lövészárokból nyíló kavernáról (3/a és 3/b rajz). 

Készítettem egy keresztmetszeti rajzot a Cima 3 alatt található olasz kaverna fő járatáról 

(2. rajz). Illetve rajzoltam még egy szemléltető ábrát a második terepbejáráson észlelt 

vetőbreccsa omlásról is (4. rajz). 
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6. Megfigyelések 

Kutatásom – és főleg a két terepbejárás – során számos megfigyelést tudtam tenni, 

amiket igyekeztem csoportosítani is. Természetföldrajzi értelemben a legszembetűnőbb a 

növényzet alakulása volt. A karsztosodás és a karrosodás helyi jelenségei a földtan 

szempontjából fontosak. Kutatásom azonban a hadviselés antropogén geomorfológiájára 

koncentrál elsősorban, ezért mindenképpen végig kell venni az észlelt és idesorolható 

formákat. Végül tájökológiai aspektusból érdemesnek tartottam a kutatók által feltárt és az 

erdő borította, feltáratlan területek képződményeit összehasonlítani. 

 

6.1. A növényzetre vonatkozó észrevételek 

Amikor az osztrák-magyar hadvezetés biztos lehetett abban, hogy Olaszország az antant 

oldalán lép majd be a háborúba, szinte azonnal megkezdődtek a harctéri előkészületek. Ennek 

jegyében már az első összecsapások előtt folytak olyan tevékenységek, amelyek a táj 

átalakulását eredményezték. 

Ezek közül – ami a Doberdói-fennsíkot 

illeti – talán a növényzet kiirtása volt a 

legjelentősebb (4. kép, 7. kép, 11. kép, 13. kép 

és 15. kép). A Monarchia parancsnokai ezzel azt 

kívánták elérni, hogy az olasz csapatok a kopár 

sziklasivataggá változtatott területen ne legye-

nek képesek hatékonyan védekezni akkor se, ha 

netán elfoglalnák a többnyire tetőhelyzetű 

osztrák-magyar állásokat. (JÓZSEF FŐHERCEG 

1928, PINTÉR T.–RÓZSAFI J.–STENCINGER N. 

2009). 

A háború óta ugyan még nem telt el száz 

év sem, de a fennsík teljes egészét roppant sűrű 

macchia növényzet fedi (12. kép, 14. kép, 16. kép, 17-20. kép, 22. kép, 26. kép). Szép példája 

ennek az egyik facsemete, amelyet a második terepbejáráskor fedeztem fel: törzse egy 

6.1. kép: Terra rossa talajszelvény San 

Martino del Carso falu északi részén. 
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robbanásnyom középpontjából nő ki (31. kép). Megemlíthetők viszont a San Martino del 

Carso falu alatti mesterséges kaverna mennyezetén látható gyökérszálak is. 

A korabeli képeket a mostaniakkal összehasonlítva megfigyelhető még, hogy sok 

helyen a talaj ugyancsak eltűnt. Mára ezeket a részeket ismét az eredeti terra rossa talaj borítja 

változó vastagságban (JÓZSEF FŐHERCEG 1928, 6.1. kép, 21. kép és 2. dokumentum). 

 

6.2. Földtani megfigyelések – különös tekintettel a karrosodásra és a karsztosodásra 

A terepbejárások anyagának, a háború idején készült fotók és a visszaemlékezéseken 

alapuló források (JÓZSEF FŐHERCEG 1928, ZALKA M. 1979) áttanulmányozása után 

egyértelműen megállapítható, hogy a Doberdói-fennsík erősen karsztosodott mészkővidék. A 

felszínen ez dolinák (2. kép) sűrű rendszerében, míg a felszín alatt, a fennsík paleokarsztjában 

cseppkőbarlangok (1. kép) formájában nyilvánul meg. Ezek a karsztos üregek szolgáltak 

alapul többnyire a Monte San Michele kavernáinak is (5-6. kép, 2-29. kép és 49. kép). 

A harcok idején létrejött új üregek, illetve az átalakított, de természetes eredetűek 

egyformán áldozatai a karsztosodásnak. Jól mutatják ezt a San Martino del Carso falu alatt 

lévő osztrák-magyar kavernában fejlődő 3-4cm hosszúságú sztalaktitok (24. kép). 

A felszínen a karsztosodás erősségét a karrformák méretében és diverzitásában lehet a 

legjobban mérni. A karrformák többnyire mészkövön létrejövő oldásos formák. Kialakulásuk 

legtöbbször a kőzetet érő víz CO2-tartamának vagy a növények gyökérsavainak köszönhető. 

Méretük és formájuk változatos. A Doberdói-fennsíkon VERESS M. (2007) meghatározásai 

alapján a következő karrformákat figyeltem meg: 

A Cima 3 feltárt területén a leggyakrabban vízszintes felületekhez és szivárgáshoz 

köthető alakzatokat észleltem. Így például vályúszerű hasadékkarrokat (39. kép, 41. kép. 43. 

kép és 47. kép) és azok rácskarrá való összeállását (39. kép és 43. kép). Függőleges vagy 

némiképp lejtős felületek formái közül főként rovátka- (40. kép és 43. kép) és falikarrokkal 

(41-43. kép) találkoztam. Érdekes tendencia, hogy gyakran láttam nagyobb – 2-3cm vastag-

ságú – függőleges helyzetben fejlődő formákon kisebb – 1-2cm vastagságú vízszintes felület-

ekre jellemző alakzatokat és fordítva (41-43. kép). 

A Cima 2 és a Cima 1 térségében, a talaj és a növényzet által jobban borított részek az 

előbbiektől némi eltérést mutattak. Szivárgásos formák közül nagyjából 0,5-1cm vastagságú – 
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néha vastagabb – hasadékkarrokat (36-37. kép és 46. kép), illetve igen változatos méretű és 

kifejlődésű madáritatókat (35. kép, 37. kép és 46. kép) figyeltem meg. A madáritatók közül 

néhánynál kezdetleges túlfolyási vályú is mutatkozott. A Cima 2 tetején és a déli lejtőjén 

karros és antropogén aprózódáson egyaránt átesett köveket is láttam (45. kép). Tapasztaltam 

tovább olyan formákat, amelyek a lövés- és a feltételezett repesznyomok törései mentén 

fejlődnek (34. kép, 36. kép, 38. kép és 40. kép). 

Két további megfigyelést érdemes még megemlíteni, amelyek a karrosodáshoz ugyan 

nem köthetők, de a terület kőzetszerkezete szempontjából igen fontosak. 1) A bejárt útvonal 

mentén többfelé észleltem vékony sztilolitos töréseket (44. kép), amelyek a mészkő 

agyagtartalmára utalnak. 2) Ugyancsak több helyen láthatunk a kőtörmelékben tengeri 

kagylók vázmaradványaiból álló molluszkás sávot (46. és 48. kép). A sáv vastagsága 5-20cm-

ig terjed. A Cima 3 tetejének közelében a 270m-es, a Cima 1 keleti lejtőjén pedig a 260m-es 

tengerszintfeletti magasság környezetében figyeltem meg ezt a jelenséget (5.1. kép). 

 

6.3. Háború okozta formák a Monte San Michelén 

Ennél a résznél az általam eddig észlelt elsődleges és másodlagos közvetlen formákat 

ismertetem. Kutatásom folytatásával természetesen tovább bővülhet majd ezek halmaza. 

Az első világháborúban jellemző volt, hogy a frontok mereven beállnak, és hónapokig 

alig mozdulnak. Ez kis területen jelentős tájátalakítást jelentett mind a felszínen, mind a 

felszín alatt (ILYÉS Z.–POZDER P. 2006, 3-11. kép, 13. kép, 15. kép, 30-33. kép és 55. kép). 

Ennek termékeit az 1. és a 2. táblázat szerint is a támadás és a védekezés alcsoportjaira lehet 

elkülöníteni. 

A védekezés a Doberdói-fennsíkon a fedezékrendszer kiépítését jelenti. Klasszikus 

esetben ez a felszínbe mélyített, minimum egy méter mélységű lövészárkokban (7-9. kép, 17. 

kép, 3/a, 3/b rajz és 1. dokumentum) és az azokhoz tartozó akkumulációs alakzatokban, a 

mellvédekben (8. kép, 19. kép, 3/a, 3/b rajz és 2. dokumentum) nyilvánul meg. A Monte San 

Michelén két árokrendszert tudtam megfigyelni. Emellett a lineáris formatípus mellett 

előfordulhatnak még a cél érdekében átalakított, tovább mélyített dolinák is (PINTÉR T.–

RÓZSAFI J.–STENCINGER N. 2009, 2. kép), amelyek már pontszerűeknek tekinthetők. Erre 

példát az eddigi terepbejárások során nem találtam. 
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A védekezés nem mindig volt lehetséges a talajnélküli mészkőfelszínen és az árkok 

előírás szerinti kimélyítése sem volt mindenesetben kivitelezhető (1. dokumentum). Az itt 

harcoló csapatok emiatt gyakran a föld alá menekültek. Ily módon a lövészárkokhoz 

hasonlóan lineáris formákként jöttek létre a kavernák (ILYÉS Z.–POZDER P. 2006). Ezeket 

gyakran használták barakknak, lőszerraktárnak, irodának vagy akár az ellenség aláaknázását 

is szolgálhatták. A Monte San Michelén találtunk egy honvéd kavernát (21. kép) – mára 

beomlott – amely egykor egy 1-2km-rel keletebbre lévő természetes barlanggal is 

összeköttetésben állt. Ezen kívül észleltünk egy további kavernabejáratot a Cima 2 tetején, 

amely egy kibetonozott bunkerből visz be a magaslat gyomrába (25. kép). Még egyet pedig a 

Cima 1 északi lejtőjén, amely egy megmagasított mellvédű lövészárokból nyílik (19-20. kép). 

Ez utóbbiról felülnézeti és keresztmetszeti rajzot is készítettem rekonstruálva a formaegyüttes 

eredeti állapotát (3/a és 3/b rajz). 

Hasonló képződmény a Schönburgtunnel (15-16. kép), amely a hegy alatt segített 

megoldani az osztrák-magyar csapatoknak a tartalék és az utánpótlás eljuttatását az első vonal 

állásaiba. Ennek északi bejáratát 1916 augusztusában az olasz tüzérség szétlőtte, déli bejárata 

természetes elzáródással semmisült meg. Bejárati kapuját az olasz kutatócsoportok 2011-ben 

visszaállíttatták. 

Az imént említett példák megfigyelését a sűrű növényzet nehezíti napjainkban. Az 

emlékpark területén, a Cima 3 alatt található olasz kaverna (26-29. kép, 2. rajz) azonban jól 

feltárt, biztonsággal végigjárható. Ezt 1916 utolsó negyedében alakították ki, s az osztrák-

magyar nehéztüzérség rendszeresen sújtotta. Ennek a tevékenységnek a nyomai ma is jól 

láthatók (30-33. kép). A központi részeken a Monarchia kavernáinál sokkal magasabb 

beltérrel és legalább öt bejárattal rendelkezett. 

Egyszerre értelmezhetők felszíni és felszínalatti formákként ezeknek a kavernáknak és 

alagutaknak a bejáratai és szellőzőnyílásai (1. rajz, 3/a és 3/b rajz). Táblázatomban ezeket 

végül mégis földalattinak és pontszerűnek tekintettem. A San Michelén egyedül a bejáratokra 

találtam példát, a szellőzőkre legközelebb csak Cotiči mellett, illetve San Martino del 

Carsóban. 
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A támadás alakzatai csakis és kizárólag pontszerűeknek – azaz egyenletes 

kiterjedésűeknek és többnyire beazonosítható központtal rendelkezőknek – tekinthetők. Az 

észlelt, kézifegyverektől származó lövedéknyomok (6.2. kép, 34-38. kép) körülbelül 5, 

legfeljebb 10cm átmérőjűek. Általában kagylós törésűek, és a centrumuk körül pókhálószerű 

repedések figyelhetők meg. Összesen húsz darabot sikerült találnunk és lefényképeznünk. 

Ezt a fajta közvetlen formát szimuláltuk az első kísérlet során is. Akkor megfigyeltem, 

hogy a lövésnyomok eredetileg kagylós törésűek, ám ennek nyoma az első világháborúból 

visszamaradt példákon már nem látható. A vadászpuska töltényével okozott elváltozás 

azonban ugyancsak 5cm körüli átmérővel bírt és a központ körüli „pókhálósodás” kis-

mértékben szintén megfigyelhető volt rajta. Érdekesség még, hogy a töltény ólomanyaga a 

mészkőfelületen szétfröccsent és szilánkok formájában szétfröccsent maga a mészkő is, így a 

becsapódás 15-20cm-es körzetében is tapasztaltunk legfeljebb 1,5cm átmérőjű kisebb 

töréseket és horzsolásokat (6.2. kép). 

Nagyobb kaliberű lőszertől (52-53. kép) származnak, és az előbbiekkel alakjukban sok 

hasonlóságot mutatnak a nehéztüzérségi tevékenység következtében létrejövő robbanás-

nyomok. 20-40cm, legfeljebb 1m átmérőjűeket figyeltünk meg főként a Cima 3 alatti olasz 

kaverna déli bejáratai körül (28. kép és 30-33 kép). Repedéseik sokkal sűrűbbek és 

  

6.2. kép: Az első kísérlet eredményeként kapott lövésnyom (balra) és a Cima 3 közelében 

lefényképezett egyik lövésnyom (jobbra). Jól megfigyelhető, hogy a törés mindkét esetben egy-egy 

centrum köré szerveződik. A baloldali kép bal szélén látható szürke folt az ólom kifröccsenésekor 

jött létre. A jobb oldali képen enyhe karrosodás is tanulmányozható. 
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mélyebbek, ökölnyi középpontjuk pedig – ha elkülöníthető – mélyen ülnek a mészkőben 

(33. kép). Más esetekben a centrum a teljes átmérőnek körülbelül a felét kitevő szilánkos 

kőtörmelékből áll (32. kép). Néhány ilyen nyom esetében az előbb említett kísérlethez 

hasonló ólomfröccsenést is meg tudtunk figyelni (33. kép). Lencsevégre összesen 34 

különböző robbanásnyomot kaptunk. 

Kevésbé azonosíthatóak, viszont érdemes még itt megemlíteni a gránátok, srapnelek, 

aknák repeszei (50. kép és 52-53. kép) és a robbanásokkor, lövedékek becsapódásakor 

szétszóródó mészkőszilánkok által okozott töréseket. A második elvégzett kísérletben ezek 

elkülönítése érdekében igyekeztünk természetes törést szimulálni. Az így előidézett két darab, 

5-5cm körüli átmérővel rendelkező elváltozás szintén kagylós törésű volt. A repesznyomok 

felismerését éppen az nehezíti meg, hogy az eredeti törést szemmel láthatóan a karros 

folyamatok már eltűntették (6.3. kép és 40. kép). 

 

  

6.3. kép: A második kísérlet helyszínén talált kőzettörés, amelyet feltehetőleg egy repesz 

okozhatott (balra) és a második kísérlet során előidézett törés (jobbra). A kagylós törési felület a 

baloldali képen mára elkarrosodott. E két kép alapján a baloldali törés  

keletkezésének pontos okát nehéz megmondani. 
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6.4. A feltárt és a feltáratlan területek közötti morfológiai különbségek 

A hadviselés és a turizmus antropogén geomorfológiájának határán állapítható meg az a 

tevékenység, amit az olasz kutatócsoportok folytatnak a háború emlékeinek megőrzése és 

feltárása érdekében. A Cima 3 mellett található múzeum – a Museo del San Michele – 

környékén, egy nagyjából 5-10.000m
2
-es területen a növényzet ritkított, a megmaradt árkok 

és bombatölcsérek pedig a harcok utáni kőtörmelékből gondosan körbe vannak rakva (14. kép 

és 17-18. kép). Hasonló sors jutott a csúcs alatti olasz kavernának, amelynek bejáratainál 

boltíves zsaluzás figyelhető meg, a beltér egy részén pedig el lett hárítva az omlásveszély (26-

29. kép, 2. rajz). A Schönburgtunnel beomlott déli bejárati kapuja szintén rekonstruálva lett 

16. kép), s hasonló tervek vannak kilátásban a san martinói kavernával kapcsolatban is. 

Mindezek következtében éles eltérés figyelhető meg az említett módon feltárt és a 

feltáratlan képződmények formafejlődése között. Egy bomba után visszamaradt 

robbanásnyomot ma már nehezen lehetne felismerni a növénytakaróval fedett területeken. 

Ugyanígy minden bizonnyal a Cima 1 sűrűerdős északi lejtőjén talált lövészárok sem őrizte 

meg eredeti mélységét a Cima 3 jól karbantartott árkaihoz képest (17. kép és 19. kép). A 

Cima 1 árkának alját ma már a talaj és az avarszint növényzete borítja. 

A legszembetűnőbb különbséget azonban a kavernák közt tapasztaltam. Ahogy az előbb 

említettem, a Cima 3 földalatti rendszere messze közelebb áll az eredeti állapotához, mint az 

emlékparktól távolabb eső üregek. Az általam eddig feltérképezett kavernák bejáratai vagy 

régen beomlottak már – többnyire természetes úton –, vagy ha járhatók is, barlangász 

felszerelés nélkül életveszélyesek. 

Az általam meglátogatott hét földalatti képződmény közül kettőben a barlangpusztulás 

két érdekes példáját figyeltem meg. A San Martino alatti kaverna mennyezetéről egy egész 

réteglap szakadt le elzárva ezzel a keleti járatokat (23. kép). A másik itt említendő eset a 

Schönburgtunneltől kb. 100-150m-re kelet-északkeleti irányban található honvédkaverna, 

amely a 21. képen jól láthatóan egy vető mentén lett kialakítva, s a beomlást végül a 

vetőbreccsa leszakadása okozhatta. A felszínen a breccsa nyomvonala egy árokszerű 

mélyedés formájában könnyen lekövethető (22. kép és 4. rajz). 

A terület formafejlődésére vonatkozó megfigyeléseim még korántsem teljesek. 

Kutatásom folytatásával többek közt igyekszem majd erre is koncentrálni.  
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7. A megfigyelések elemzése, értékelése 

Az eddig tett megfigyelésekből következtetéseket tudtam levonni, illetve igyekeztem 

azok között megkeresni az összefüggéseket. Mindezt elsősorban a természeti folyamatok és a 

háború alatti emberi tevékenység kapcsolatainak vonatkozásában tettem. Ezek mellett az 

elemzések mellett viszont fontosnak tartom kijelölni kutatásom további lehetőségeit is. 

 

7.1. Természeti folyamatok a háború után 

A Doberdói-fennsíkon a háború óta végbemenő természeti folyamatokat alapvetően két 

részre lehet osztani: 1) a növényzet és a talaj rendszerére, valamint 2) az előbbiekkel szorosan 

összefüggő karsztos és karros jelenségekre. 

A terület növényzetét az olasz háború előtt stratégiai okok miatt kiirtották, a harcok 

során átalakuló felszínt pedig sok helyen a talajtól is megfosztották. Az eredeti karszt-

bokorerdős növényzet tehát 1915-ben eltűnt, de 1918 után beavatkozás nélkül is elkezdett 

visszanőni. Ma már több mint tízméteres fák alkotnak itt sűrű erdőt (11-14. kép). 

Az a tény, hogy a háború alatt – és még azután évekig – nem borította a Doberdót 

növénytakaró, átmenetileg megnövelte az inszoláció mértékét, míg a vízmegkötést jóformán a 

nullára csökkentette. A talajtalan, átmozgatott és a harcok során antropogén aprózódáson 

átesett kőzeten (4. kép, 6. kép és 10. kép) a derázió ugyancsak megindulhatott – amire ZALKA 

M. (1979) is utal. Mindezek befolyással lehettek a karsztosodásra és a karrosodásra. 

A felszíni karsztfolyamatok kezdetben lelassulhattak, hiszen a 10-es évek végén és a 20-

as évek elején nem volt, ami megőrizze az itt hulló csapadékot. A lövészárkok labirintusában 

és a bombatölcsérekből álló „krátertájon” (ILYÉS Z. 2009) viszont megnőtt a karsztosodásnak 

kitett felület, sőt a keletkezett törések jobban ki voltak téve az oldódásnak (VERESS M. 2007, 

36. kép és 47. kép). Mindez felgyorsíthatta a továbbiakban a karrosodás ütemét, amelynek 

feltételei a Doberdón amúgy is adottak: A helyiek beszámolójából és az általam 

tapasztaltakból kiindulva azt állapítottam meg, hogy igen gyakori nyaranta a rekkenő, sokszor 

40°C körüli hőség és a felhőtlen szárazság. Télen és az átmeneti évszakokban az időjárás 

enyhébb, mint Magyarországon, miközben az Alpok és a tenger irányából felváltva érkezik 

csapadék. Ez a klíma kedvez a mészkövön fejlődő karros alakzatok kialakulásának és 

növekedésének (VERESS M. 2004). 
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A karsztkutatók között nincs igazán egyetértés abban, hogy az egyes formák milyen 

gyorsan fejlődnek. Betudható ez annak is, hogy a karrosodás erősen függ a kőzetminőségtől, a 

növényzettől, a talajtól és az időjárási viszonyoktól. VERESS M. (2004) magyarországi 

körülményekre vonatkozóan a következő adatokról számol be: „a rillek 1 év, a madáritatók 7 

év, a saroknyomok 23 év alatt kifejlődnek”. Növekedésük formánként ugyancsak változó, 

hiszen a madáritatók esetében 0,02mm/év, míg a hasadékoknál 0,1-0,2mm/év. 

Ha a fenti számokból indulunk ki, megállapítható, hogy bár a terület karrformákban 

eredetileg is gazdag lehetett, a maximum 1-2cm szélességű alakzatok (36-43. kép és 

46-47. kép) minden bizonnyal a háború után fejlődhettek ki. Mivel ilyenek a Monte San 

Michelén nagy sűrűségben fordulnak elő, levonható, hogy a növényzet kiirtása és annak 

önálló visszatelepülése, illetve a kőzet aprózódása a harcok alatt (4. kép, 6. kép, 10. kép és 45-

46. kép) számottevő antropogén hatás volt. Ez a tény a jövőben még befolyással lehet a 

dolinák, uvalák, stb. kialakulására, formálódására is. 

A karsztosodásnak kitett felület a föld alatt ugyancsak megnövekedett. A több mint egy 

évig tartó állóháború és a felszíni védekezés nehézsége miatt kavernák sűrű rendszere jött 

létre a fennsík belsejében (5-6. kép, 15-16. kép, 20-21. kép, 23. kép, 25-29. kép). A terület 

paleokarsztja már eredetileg is gazdag volt cseppkőbarlangokban (ZALKA M. 1979,  

SIMONIT, G.–VISINTIN, R. 2012, 1. kép), amelyeket a háború során kibővítettek, sőt újakat is 

hoztak létre. Az eredeti üregrendszerre nézve ez elképesztő pusztítást jelentett, a harcok 

befejeztével pedig egy sokkal sűrűbb és nagyobb térfogatú hálózat alakult ki. 

A karsztbarlangok felett a föld megsüllyedhet és be is szakadhat, erre pedig a területen 

számos példát látni napjainkban. Azt, hogy a karsztosodás mikor kezdett volna a Doberdó 

felszínén ilyen drasztikusan megmutatkozni a háború nélkül, talán már sosem tudjuk meg. Az 

viszont könnyen bebizonyítható, hogy ez a folyamat éppen a háború következtében 

gyorsulhatott fel. A mesterségesen kialakított kavernabejáratok a Monte San Michele délkeleti 

lejtőjén természetes úton omlottak be (16. kép, 20. kép és 25. kép). De a san martinói 

kavernában a réteglap leszakadása (23. kép) vagy a Schönburgtunnel közelében a jó 50m 

hosszan lekövethető breccsaomlás (21-22. kép, 4. rajz) szintén az itteni hadviselés földalatti 

termékeihez köthető. 

Ezek a jelenségek arról is árulkodnak, hogy az isonzói csatákat megvívó csapatok nem 

törődtek az általuk létrehozott antropogén „formakincs” következményeivel. A céljuk csupán 

az lehetett, hogy minél gyorsabban és minél kevesebb energia ráfordításával alakítsák ki 
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fedezékeiket, amelyeket különben is csak néhány hónapig használtak. Feltételezhető ezért, 

hogy a kőzetnek igyekeztek mindig a legegyszerűbben megmunkálható részeit megkeresni és 

kirobbantani. 

A beomlásokon és elzáródásokon túl más jel is utal arra, hogy a fennsík természeti 

rendszere igyekszik felvenni a katonai beavatkozást megelőző egyensúlyi állapotát. A san 

martinói kavernában 2-3cm hosszú cseppkövek figyelhetők meg (24. kép). Ezek szép példái 

annak, hogy a karsztosodás ugyanúgy érinti a mesterséges barlangokat, mint a természetes 

eredetűeket. Ám ezt a folyamatot az ember már befolyásolta az új üregek létrehozásával és a 

régiek átalakításával. Ezért az itteni cseppkőfejlődést közvetett és kvalitatív jellegű 

antropogén hatásnak tekinthetjük (1-2. táblázat). 

A Doberdó felszínének és karsztjának fejlődése tehát még közel száz év elteltével is 

nagyban függ az első világháborús emberi beavatkozásoktól. 

 

7.2. Az elvégzett kísérletek elemzése 

Mind a két kísérlet esetében kisméretű – legfeljebb 5cm átmérőjű – töréseket idéztünk 

elő. Valamennyi törés kagyló formájú volt (5.3. kép és 6.2-3. kép). 

A kapott eredményből azt a következtetést vontam le, hogy a lövedéktől származó 

sérülés a kőzeten jól beazonosítható azáltal, hogy minden esetben van egy szemmel látható 

centruma, amely körül pókhálószerű repedések futnak. A repeszek és a robbanásokkor 

szétvetődő mészkőszilánkok által okozott elváltozásokat már nehezebb magabiztosan 

elkülöníteni a természetes törésektől (6.3. kép és 40. kép). Ehhez további kutatómunkára és 

kísérletekre lesz szükségem. 

Sokkal fontosabb észrevétel viszont az, amit a helyszínen talált nyomok – „antropogén 

karrformák” – vonatkozásában és az idő múlását illetően tettem. A háború óta eltelt majdnem 

száz év alatt a törések eredeti, kagylós megjelenését a karrosodás már régen eltüntette. 

Méretük, formájuk és körülbelüli mélységük azonban a mai napig megmaradt (6.2. kép, és 30-

38. kép). A háború okozta törések a természetes karrformáktól jól elkülöníthetők, ha 

figyelembe vesszük az első kísérlet eredményét és szem előtt tartjuk a különböző karros 

alakzatok meghatározásait – pl. VERESS M (2007) nyomán. 
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7.3. Lehetőségek a kutatásom folytatására nézve 

Számos példáját láthattam a kavernapusztulásnak a Doberdói-fennsíkon. Azonban a 

leszakadt réteglap (23. kép) vagy a leomlott vetőbreccsa (21-22. kép és 4. rajz) esetén kívül 

más lehetőségek leírására nincs még elegendő információm. A későbbi kutatásom egyik 

iránya ezért a terület kaverna beomlásainak a rendszerezése is lehetne. Ez segíthetné a 

jövőben bekövetkező események előrejelzését. 

A helyi karros jelenségek pontos gyorsasága sem ismert még számomra. A 

későbbiekben – még ha hosszú évekbe is telik – fontosnak tartom ezek felmérését. Így meg 

tudnám határozni a háború okozta közvetlen elváltozások végleges eltűnésének idejét. 

Ugyanakkor azokat az ismérveket is le szeretném írni, amelyek mentén a repeszek és 

kőszilánkok okozta töréseket el lehet különíteni a természetes eredetű törésektől. 

Ebben a dolgozatban a lövészárkokról és a terület átalakított dolináiról kevés szó esett. 

Folytatva kutatásomat ezek természetét ugyancsak szeretném minél jobban megismerni és 

leírni. Ehhez hozzátartozik az is, hogy további formákat feltárva lassanként feltérképezzem az 

egész fennsíkot. 

A Cima 1 és a Cima 3 környezetében észlelt molluszkás rétegsor segíthet majd az 

antropogén áthalmozás mértékének pontos felmérésében. Azt is érdekes lesz majd látni, hogy 

miként és meddig lehetnek képesek az itteni kutatók múzeumi körülmények között 

konzerválni a háború antropogén formakincsét. 
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8. Összegzés és köszönetnyilvánítás 

Egy harctér antropogén geomorfológiai megközelítése nem tartozik a megszokott 

kutatómunkák közé. Ettől függetlenül számos lehetőséget rejt magában, haszna pedig a 

tájökológia, a régészet vagy a műemlékvédelem szempontjából vitathatatlan. 

Eddigi munkám folytatása előtt magam is nagy várakozásokkal telve állok. Bízom 

abban, hogy a Doberdón eddig észlelt folyamatokat és jelenségeket alaposan leírva és 

rendszerezve képes lehetek azok későbbi sorsát többé-kevésbé előre jelezni. A hadviselés 

antropogén formáinak sajátosságait és természetét megismerve pedig remélhetőleg a harctér 

egykori eseményeinek visszafejtése is könnyebbé válik majd. 

Ebben a dolgozatban még csak az egyelőre végigjárt terep és az egyelőre összegyűjtött 

anyag alapján tehető megfigyelésekről tudtam beszámolni. Következtetéseimet is ezekből 

származtattam. Ám ennyi kutatás után is jól látható a háború alatt történt emberi 

beavatkozások roppant mértéke – mind a felszínen, mind pedig a föld alatt. S habár a harcok 

ezen a területen – mindennel együtt – alig két és fél évig tartottak, még 95 éve elteltével is 

kihatnak a táj természeti folyamataira. 

A helyszínen a saját szememmel láttam az árkok és a kavernák pusztulását, és azt, 

ahogy a lövések és robbanások nyomai a mai napig megfigyelhetők, sőt meghatározzák a 

kőzetmorfológiát. Még drasztikusabb a hatása a növényzet egykori kiirtásának és önálló 

visszatelepülésének (11-12. kép). Ez az eseménysor ugyanis a létrehozott kavernák sűrű 

rendszerével együtt ma is nagyban befolyásolja a fennsík karsztosodását. 

Mialatt mindezt megfigyeltem, igyekeztem minél több fényképet és feljegyzést 

készíteni. Megfigyeléseimet pedig ábrákkal és táblázatokkal próbáltam minél szemléletesebbé 

tenni. Az eddig levont következtetéseim igazolása, bővítése és kikerekítése érdekében viszont 

még sok munka vár rám az elkövetkezendő években. 
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Köszönetnyilvánítás 

Kutatómunkám jelen dolgozat megírásáig igen kalandos és sok szép élményben gazdag 

úton haladt előre. Ez alatt az idő alatt sok segítséget kaptam célom elérése érdekében, így 

szeretném a hálámat kifejezni mindezért. 

Legelőször Rózsafi Jánosnak szeretnék köszönetet mondani, aki bátorított a Doberdói-

fennsík ilyen irányú vizsgálatában, s nem mellesleg rengeteg hasznos anyaggal és 

információval látott el. Ugyancsak nagy köszönet illeti barátomat és csoporttársamat, Gergely 

Gergőt, aki bajtársként tette meg velem az első terepbejárást. Nem tudok megfeledkezni 

Gianfranco Simonit és Alessandro Gismano olasz kutatókról sem, akiknek türelmükért, 

vendégszeretetükért, kalauzolásukért és a roppant mennyiségű hasznos anyagért kell 

köszönetet mondanom. Szintén nagyon hálás vagyok Kolláth Évának, aki Gradisca 

d’Isonzóban, mint kapcsolattartó nyújtott nagyon sok segítséget és látott el bőséges 

információkkal. Természetesen külön köszönet jár id. Juhász Róbertnek, aki az első kísérlet 

elvégzésére tudott időt és energiát szánni, s ráadásul ballisztikai és lőszertechnikai 

kérdésekben is igen hasznos tanácsokat tudott adni. 

Végül, egyáltalán nem utolsó sorban szeretném megköszönni azok támogatását és 

bíztatását, akik barátként mindvégig mellettem álltak, s olykor igen sokat hozzá tudtak tenni 

kutatásom eredményéhez. Névsoruk elég hosszú lenne, ám nélkülük ez a dolgozat talán meg 

sem születhetett volna. 
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I. BEVEZETÉS 
 
„Az egységet meg lehet bontani - de törvényszerűen helyreállítja magát. Jó példa erre a mai ökológiai helyzet - 

mohó, önző, szeretetlen célból ki lehet rabolni a Természetet - csakhogy ennek a következménye, hogy a 

Természet a lázadó embert visszarántja. A víz elnyeli, a tűz elégeti, szomját nem oltja, mérgezett levegőjével 

beteggé teszi” (MÜLLER, 2006). 

 

Napjainkban a rohanó, stresszes, egészségtelen életvitel egyre több ember számára 

elfogadhatatlanná válik. A régi szlogen – „Vissza a természethez”- Rousseau - napjainkban 

aktuálisabb, mint hajdanán. Óriási üzemek, multinacionális cégek, autópályák, városok nőnek 

gomba módra és a természeti környezet egyre fogy. 

Úgy gondolom, számos ember tudatosan keresi a bio- és hazai termékeket, és ezzel 

párhuzamosan felkeresi a természeti területeket is, ha kirándulását, nyaralását tervezi. A 

média azonban még mindig képes befolyásolni az emberek gondolkodásmódját, és erőlteti a 

tömegturizmust, a külföldi nyaralásokat. A gazdaság pedig, szinte elérhetetlen áron kínálja a 

hazai és biotermékeket. Ezzel szemben a rossz minőségű, sok ezer kilométert utaztatott árut 

szemtelenül olcsón teszi ki a boltok polcaira. Napjainkban az ökoturizmus sem választható el 

teljes mértékben az anyagiaktól. Az ökoturisztikai szolgáltatásokat oly módon kellene 

fejleszteni, hogy az ne csak a közép- és felső osztálynak szóljon, hanem elérhetővé váljon az 

összes érdeklődő számára. 

Mindemellett napjainkban a vizeink védelme is előtérbe került, hiszen a földi 

rendszerben történő változások - amelyekért ez emberek is okolhatóak - miatt 

édesvízkészletünk folyamatosan csökken, minősége romlik, amellett, hogy a fogyasztás 

nagymértékben nő. Számos kutató foglakozik azzal a témával, hogy mennyi esély van arra, 

hogy a 21. században harcok törnek ki az édesvízért. 

Dolgozatomban a tiszabábolnai Szajla Holt-Tisza kialakulását, tájökológiai állapotának 

értékelését fejtem ki, majd a kapott eredmények alapján a Szajla tanösvény bemutatásával 

foglalkozom. A természeti, geológiai, geomorfológiai értékek bemutatására irányuló 

tanösvény az ökoturisztikai lehetőségek egyike. Állapotának megőrzése, megismertetése 

nagyon fontos, hiszen az információ hiánya is okozhat rossz irányú változást egy területen. 

A megismerés, a gondolkodásmód átalakítása a megoldás a globális problémákra. A 

környezeti nevelés és ezzel szorosan összekapcsolódva a geo- és ökoturisztika az egyetlen 

módja annak, hogy globális eredményeket érjen el az emberiség. Olyan szemléletet kell 

kialakítani, amely a környezetet nem kizsákmányolni akarja, hanem fenntarthatóan képes vele 

együtt élni. A törvények és határozatok mindegyikét akár a cégek, akár az önkormányzatok, 

de még a lakosság is kötelező érvényűnek tekintik. Mindig lesz olyan, hogy valaki megszegi. 

Viszont ha gyökeresen, életmódjában változtat az emberiség, megváltozik értékrendje, akkor 

a fenntartható életvitel lesz számára az elfogadott norma. Így érhetünk el sikereket. 

A dolgozatom egy olyan komplex tanösvény tervezetet mutat be, amely minden 

korosztály számára képes újat nyújtani, mindamellett, hogy jellem- és gondolkodásmód 

formáló értékekkel is rendelkezik. Véleményem szerint a geo- és ökoturizmus ilyen formájú 

megvalósulása eredményes lehet hosszútávon, nem csak a szemléletmód formálásában, 

hanem a helyi lakosság életszínvonalának javításában is. Jelenleg Tiszabábolna település az 

elöregedő települések sorát bővíti. Üdülőfaluvá való átalakulását megállítani szerintem nem 

lehet, hiszen a falusi település vonzó erejét elveszítette, nem biztosít megélhetést az itt lakók 

számára. A település „öko” üdülőfaluvá való válásának első lépése a tanösvény 

megvalósulása lehetne, mely pozitívan hatna a település életére. 

Összességében elmondható tehát, hogy az ökoturizmus legfőbb célja Tiszabábolnán, a 

szemléletformálás mellett a település lakosságcsökkenésének megállítása, vagy olyan 

településsé való átalakítása, amely komplexen mutatja be a jobb, természettel való együttélés 

lehetőségét. 
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II. TÉMAFELVETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 
 

A természeti és táji értékek hosszú távú védelme éppoly fontos, mint egy térség vagy 

település fejlesztése. Választott témám, területem is ezt tükrözi, hiszen a Tisza egykori ártere, 

a tiszai Alföld hazánk egyik legjellemzőbb tája. Kialakulása nem köthető a Tisza egykori 

szabályozási metódusához. A Tisza, megjelenése óta formálta és mindmáig formálja a tájat, 

hatással van egykori medreire, így a Szajlára is. 

A Tisza menti vidék, így a Szajla természeti értékei is folyamatosan degradálódnak, a 

víztér kémiai – biológiai állapota folyamatosan romlik. A Szajla Holt-Tisza területe Natura 

2000-es terület, ennek ellenére számos olyan antropogén hatás éri, mely folyamatosan 

negatívan hat a terület állapotára. 

A holtág területe nem mentes az emberi tevékenységektől, amelyek jelentős hatást 

fejtenek ki a terület egészére. Az emberi jelenlét lehet pozitív és negatív hatású is a holtág 

életében. 

Információk, tájékoztatás hiányában a tendencia nem változhat meg. A terület 

természeti értékeinek megismertetése elősegítheti a Szajla állapotának javítását, állapotának 

fenntartását. 

 

Szajlának a természetes sorsa az elhalás, a feltöltő folyamatok a területet fokozatosan 

mocsárvilággá változtatják. Ezt a folyamatot egészében lehetetlen megállítani, de 

összehangolt emberi tevékenységek sorozatával a folyamat jelentősen lassítható és rövidebb 

távon megállítható is lehet. Ez a pozitív oldala az emberi jelenlétnek. A holtágak terület- 

pusztulásának a fékezése, megállítása fontos az ott fellelhető növény- és állatvilág 

fenntartásához, új fajok megtelepedéséhez, a vízminőség javításához, a terület 

környezetkímélő gazdasági használásában, és a terület értékesítésében is. A negatív hatás 

jelenleg a tömegturizmus, az emberek figyelmetlensége, hanyagsága, amely elősegíti a terület 

folyamatos romlását. 

1. ábra: A Szajla Holt-Tisza látképe a védgátról 



5 
 

A téma aktualitása abban rejlik, hogy vizeink állapotának javítása, környezeti értékeinek 

megőrzése nagyon fontossá vált. A terület természeti értékei sokszínűek, nagy a fajdiverzitás, 

esztétikai értéke is jelentős (1. ábra), de ennek felismerése még nem tudatosult a helyiek 

szemléletében, ezért a terület a jelenlegi trend következtében folyamatosan pusztul, 

szennyeződik. A területen részletes kutatás, felmérés nem készült még, ezért volt szükséges a 

tanösvény megtervezése előtt egyéb kutatásokat is elvégeznem. 

A geo- és ökoturizmus gazdasági szerepe mellett komoly társadalmi- szemléletformáló, 

nevelő szerepet tölt be, abban a vonatkozásban, hogy a természeti értékek szórakoztató 

bemutatása elősegíti az értékek védelmét, ösztönöz a szabadidő aktív eltöltésére, az 

ismeretterjesztés legújabb eszközeivel a társadalomhoz közelebb hozza a saját környezetét és 

kultúrtörténeti értékeit. Segít megismerni és megérteni a környezetben, a természetben zajló 

folyamatokat, az életközösségek működését. A természetben eltöltött idő pedig segít 

megőrizni az egészséget mind fizikailag, mind szellemileg.  

Ezzel szemben az aktív turisták tudásában nincs összefüggő kép a védett értékekről, 

illetve ökoturisztikai szolgáltatásokról, amely külföldön is sok esetben hiányzik. 

A tanösvény a környezet helyszíni bemutatásának leggyakoribb módja. A tanösvény 

megtervezése, illetve az ezt megelőző kutatások célja a javítás szükségességének kimutatása, 

és a környezettudatosság szükségességének tudományos alátámasztása ezen területen is.  

Dolgozatom célja megegyezik a tanösvény létrehozásának céljával is. A tanösvények 

bemutatási rendszerének célja a környezeti nevelés, a természetismereti oktatás erősítése, a 

szórakoztató ismeretszerzés a fenntartható fejlődés előtérbe helyezésével. Az általam tervezett 

ösvény célja, a tanulás lehetőségének megteremtése mellett a szabadidő hasznos eltöltése. 

A Szajla tanösvény egy olyan komplex ösvény, amely nem egy adott témában nyújt 

információt, hanem tartalmaz kultúrtörténeti, geológiai, geomorfológiai, természeti és globális 

információkat is. A látogató színkódok segítségével többször végigjárhatja a tanösvényt, az 

alapján, hogy, milyen információk érdeklik, illetve komplexen is megismerkedhetnek a 

területtel. 

A dolgozat tartalmazza a tanösvény lehetőségeinek bemutatását, a megvalósítás 

szükségességének a kimutatását, valamint a tanösvény céljainak ismertetését. A tanösvény 

céljai pedig közvetve a dolgozat céljai is.  

A dolgozatom célja továbbá a kultúrtörténeti szokások, illetve a helyi kézművességre 

való figyelem irányítása, hiszen a holtág, az ártér mindmáig fontos a település életében, még 

akkor is, ha ezt néha elfelejtjük. Már a település megjelenésekor is a víz, az ártér határozta 

meg a település kialakulását, illetve fejlődésének irányát. Célom az, hogy a területet úgy óvja 

meg a település, hogy a régen elfelejtett helyi szokások is életre keljenek ismét, és a területet 

úgy használják, hogy a fajok diverzitása megmaradjon, és maradjon idő arra is, hogy a Szajla 

regenerálódjon.  

Fontos számomra az, hogy az emberiség egyensúlyba kerüljön a környezetével, és 

esetemben ez nagyon fontos, hiszen a település bevétele nagyrészt a turizmusból származik. A 

turizmust átalakítva, a fenntartható fejlődést szem előtt tartva kellene átalakítani a település 

felfogását, gondolkodásmódját, hozzájárulva a környezettudatos magatartás kialakításához.  
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III. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

A Szajla Holt-Tisza kialakulásáról, jelenlegi ökológiai állapotáról, részletes felmérés, 

értékelés nem készült, kutatás ezzel a területtel kapcsolatban nem folyt, viszont a Borsodi –

ártérrel számos neves kutató foglalkozott. Széleskörű kutatásokat SÜMEGHY. SÜMEGHY 

(1944), BORSY (1965), PÉCSI és SOMOGYI (1967) földtani, geomorfológiai vizsgálatokat 

végzett el, a vízhálózat kialakulásával SOMOGYI (1967a) foglalkozott. 

GALLI (1963) szerint a Tisza csak a pleisztocén-holocén határon foglalta el mai 

nyomvonalát, a terület egészen fiatal süllyedék. A terület felépítésével kapcsolatban PÉCSI 

(1969) végzett részletes kutatást és írt részletes leírást. 

A Borsodi ártér talajtakarója réti öntéstalaj, melyet fiatal holocén üledék alkot. Erről 

OLÁH ÉS TÓTH 2008-ban írt.  

Az eredeti növénytakaró jellegével kapcsolatban SOÓ (1934) végzett kutatásokat, 

jelenlegi növényzetének megismeréséhez, növényföldrajzi kép kialakításához pedig 

nagymértékben járult hozzá MÁTHÉ (1933, 1941), MOESZ (1940). Állatvilágáról PÉCSI 

(1969) nyújt átfogó képet. A Szajla és a helyi lakosok kapcsolatáról részletesen PAPP (1997) 

írt. 

 

1. Turizmus 

 

A WTO és az Interparlamentáris Unió 1989-ben elfogadott Hágai Nyilatkozata a 

következő tömör formában fejezi ki a turizmus fogalmát: 

„ A turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad 

helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott 

szolgáltatásokat.” Bár ez a meghatározás a leginkább elfogadott, értelmezésében mind a mai 

napig több felfogás létezik annak tekintetében, hogy a lakóhely a lakást vagy a települést 

jelenti-e (LENGYEL, 1994). 

A turizmus a világ legdinamikusabban fejlődő ágazatává vált. A világon egyre több 

helyen ismerik el a turizmus valódi helyét, illetve a fontosságát. Azonban a legtöbb országban 

a fenntartható turizmus az, amit előnyben részesítenek (LENGYEL, 1994).  

LENGYEL (2002) szerint Magyarországon a turizmus főként azon térségekben lehet 

jövedelemforrás, melyekre jellemző az ipari hanyatlás és a mezőgazdaság átalakulása. Ennek 

ellenére a fejlettebb régiókban is megfigyelhető a turizmus fejlesztése, főként azokban a 

régiókban, ahol jelentős turisztikai vonzerők találhatóak. LENGYEL (2002) problémaként 

említi meg azonban a tőkehiányt, az infrastruktúra fejletlenségét (főként a közlekedést), 

valamint a szakmai ismeretek hiányát. 

A fenntartható turizmus meghatározása sajátos tartalmat takar. A jövedelem mellett 

nagy hangsúlyt fektet a környezet, a természet, valamint a kultúrtörténeti értékek megóvására. 

LENGYEL (2002) megfogalmazása szerint „környezetbarát és egyúttal marketing szemléletű 

turizmust kell megteremtenünk, mert az épen megőrzött környezet hiánya hosszú-, a kereslet 

elmaradása pedig rövidtávon veszélyeztetné a fennmaradást.” 

 

2. Ökoturizmus 

 

A XX. század második felében kialakult tömegturizmus negatív hatásait csökkenteni 

kívánó új utazási típus, az alternatív turizmus első formája a „zöldturizmus” volt, amelynek 

középpontjában a természeti értékek álltak. Az ökoturizmus fogalmát először az 1970-es évek 

végén, az 1980-as évek elején határozták meg, egységesen elfogadott definíciója azonban ma 

sem létezik. A turizmus ezen formája felelős a természetért, célja a helyi közösségek 

életminőségének optimalizálása és javítása. 

Az IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources / 

Természetvédelmi Világszövetség) megfogalmazása szerint „az ökológiai turizmus vagy 
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„ökoturizmus” a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a viszonylag zavartalan 

természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális értékeinek 

élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak mérséklésével, 

valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz való juttatásával.” (CEBALLOS 

ÉS LASCURIÁN, 1993a) 

A Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján a következő megfogalmazás olvasható 

ökoturizmus címszó alatt „az ökoturizmus komplex megoldási lehetőséget kínál a védett 

természeti területek kezelői számára a vendégforgalom ellenőrzött keretek között tartására 

úgy, hogy a fejlesztésekből származó előnyökből a természetvédelem szervezetei mellett a 

helyi közösségek is részesülhetnek a felek kölcsönös megelégedésére.  

Az ökoturizmus egyaránt jelent egy gyűjtőfogalmat és egy szemléletet. 

Gyűjtőfogalomként a turizmus olyan különböző formáit jelenti, amelyek a természeti-biológiai 

erőforrások fenntartható használatán alapulnak az adott ökoszisztéma teherbíró képességén 

belül. Az ökoturizmus egyúttal egy szemléletet is jelent, amely a turizmus valamennyi 

formájának fenntarthatóvá tételét célozza, hogy a turizmus járuljon hozzá az ökoszisztéma 

megőrzéséhez, vagy helyreállításához, és ne járjon negatív hatásokkal a természeti és 

kulturális erőforrásokra”. 

A Nemzetközi Naturexpo 1996-os budapesti konferenciáján az ökoturizmust a 

következőképpen fogalmazták meg az ökoturisztikai szekcióban részt vevők „egyfelől egy 

szemléletet, másfelől a természeti és kulturális vonzerőkön alapuló turizmus különböző 

formáit foglalja magában.” 

A Nemzetközi Ökoturisztikai Társaság így fogalmazza meg az ökoturizmus fogalmát: 

„az ökoturizmus olyan felelősségteljes utazások összessége, melyek gyakorlatilag érintetlen 

természeti területek megismerésére irányulnak, ugyanakkor aktívan igyekeznek megőrizni a 

természeti és kulturális értékeket, és hozzájárulnak a helyi lakosok jólétéhez.” 

A meghatározások számos ponton eltérnek egymástól. A különbözőségek abból 

erednek, hogy a definíciók megalkotói más és más kontinensen, illetve szektorban 

tevékenykednek, ezért eltérőek az elvárásaik, a nézeteik (KELEMEN, 2006). 

A meghatározások a következő pontokban egyeznek meg (KELEMEN, 2006): 

- természeti területekre irányulnak, 

- hozzájárul a helyi termékek megőrzéséhez, 

- minimalizálja a turisták negatív környezeti, társadalmi és kulturális negatív hatásait, 

és erősíti a pozitív hatásokat, 

- komplex fogalom, sokkal több a természetjárásnál és a gyalogos turizmusnál. 

 

WALLACE ÉS PIERCE (1996) javaslata szerint az igazi ökológiai turizmusnak a 

következő pontokban leírtaknak kell megfelelnie: 

- az ökoturizmusnak minimalizálnia kell a látogatás negatív hatásait a természettel és a 

helyiekkel szemben, 

- az ökoturizmusnak feladata, hogy elősegítse a természet folyamatainak, rendszereinek 

átláthatóságát, valamint, hogy kihangsúlyozza a kultúrtörténeti értékek fontosságát, 

- az ökoturizmus elősegíti a védett és más természeti területek megóvását, 

- az ökoturizmus elősegítse a helyiek rövid és hosszú távú döntőképességének 

hatékonyságát, amely befolyásolja, hogy a területen milyen ága alakul ki a 

turizmusnak, 

- a helyieket segítse, hogy a tradicionális gazdasági ágak megélhetést biztosítsanak, 

ahelyett, hogy elnyomnák, vagy helyettesítenék modern irányzatokkal, 

- az ökoturizmus biztosítson speciális lehetőségeket a helyiek, a munkáltatók és a 

látogatók számára, akik az ökoturizmus területén tevékenykednek. 

 

Ahhoz, hogy az ökoturizmus sikeresen működjön, szükség van arra, hogy a fő funkciók 

megvalósuljanak. Ezek a funkciók a környezet- és a természet védelme, a pénzügyi források 

növekedése, a helyiek oktatása. 
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Az ökoturizmus faktorai megmutatják, hogy milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek 

egy megvalósuló ökoturisztikai szolgáltatásnak (TUNGCHAWAL, 2001). Az ökoturizmus 

faktorai lehetnek direkt, illetve indirekt faktorok. Ezek a környezet, a gazdaság, a szociális 

tényezők, a flóra és a fauna. 

 

Az ökoturizmus gazdasági faktorai (GEBHARD et al. 2006): 

Pozitív: 

- javítja a gazdasági élet színvonalát 

- stabilitás 

- a látogató és a helyiek jobb életszínvonala, jólléte 

- helyi üzleti élet fellendülése 

- munkanélküliség csökkenése 

- helyi szolgáltató hálózat létrejötte a turizmus változatos igényeinek kielégítésére 

- hosszú távú gazdasági programok 

Negatív: 

- finanszírozás hiánya 

- nem biztosít hosszú távú stabilitást a turisták attitűdjének változása miatt 

- túlbecsülhetik a turizmus szerepét a gazdasági problémák megoldásában 

Az ökoturizmus ökológiai faktorai (GEBHARD et al. 2006): 

Pozitív: 

- a növekvő látogatottság megköveteli egy széleskörű erőforrás menedzsment rendszer 

létrejöttét 

- a bevételt természetvédelemre kell fordítani 

- környezeti nevelés 

- környezettudatosság kialakulása 

Negatív: 

- biológiai diverzitás csökkenhet, ha nem megfelelő a szabályozás 

- megváltozhat a táj karaktere, ami instabillá teheti a meglévő ökoszisztémát 

- környezetszennyezés 

- globális felmelegedés az utazások miatt 

Az ökoturizmus szociológiai faktorai (GEBHARD et al. 2006): 

Pozitív: 

- új élmények és benyomások szerzése 

- helyi tradíciók újjáéledése 

- kulturális változások 

- felelős viselkedés a természettel szemben 

Negatív: 

- jelentős emelkedés a turisták számában 

- identitásbeli problémák 

- a szokások és hagyományok alulmaradnak a modern élettel szemben 

Az ökoturizmus alapelvei KELEMEN (2006) szerint: 

- tudatos választás alapján indulnak útnak a látogatók 

- kis csoportokban jelennek meg, így belesimulva a természetbe 

- tömegközlekedést használnak 

- helyi termékeket vásárolnak 

- helyiek tulajdonában lévő szolgáltatásokat veszik igénybe 

- környezetkímélő szolgáltatásokat vesznek igénybe 

- felelősséget éreznek a látnivalók megőrzéséért, illetve feleleveníteni a hagyományokat 

- helyi szokások tiszteletben tartása 

- az átlagos turistákkal szemben több időt töltenek el a célterületen, így mélyebb 

kapcsolatot alakítanak ki a helyiekkel 

- meg akarják ismerni a helyi szokásokat 

- egészséges életmód hívei 
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Az ökoturizmus megvalósításának egyik formája a tanösvény, ahol a környezeti nevelés 

valósul meg. A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő 

természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését (NAT, 2003). 

 

3. Geoturizmus 

 

Az elmúlt évtizedekben számos európai országban a turizmus, az ökoturizmus és a 

geoturizmus egyre jelentősebbé vált. A geoturizmus magába foglalja a turisztikai 

szolgáltatásokat, az infrastrukturális fejlődést, továbbá az adott terület geológiai, 

geomorfológiai értékének a bemutatását. 

A geoturizmus definiálásának két fő gondolata született meg. Az egyik csoport szerint, a 

geoturizmus megegyezik a geológiai turizmus fogalmával, miszerint a geoturizmus a 

geológiai, geomorfológiai értékeket együttesen, és az ökológiai rendszerek támogatójaként, 

élettérként mutatja be (STUEVE et al. 2002). A másik szemlélet szerint a geoturizmus 

egészen mást jelent. A geoturizmus a turizmus egy sajátos formája, mely a geológiai értékek 

felfedezésére és megismerésére irányul egy adott régióban, vagy területen (NEWSOME ÉS 

DOWLING, 2006). 

A geoturizmust három alrendszerre osztották: (NEWSOME ÉS DOWLING, 2006) 

- megjelenési formák (tájkép, felszíni formák, sziklák, fosszíliák, talajok) 

- folyamatok (tektonikai folyamatok, vulkanikus folyamatok, időjárás, erózió, 

lerakódások) 

- turizmus (attrakciók, szállások, tevékenységek, lehetőségek, tervezés és menedzsment) 

Eszerint a három alrendszer szerit a geoturizmus az ökoturizmus egy külön álló ága, mely 

nem egyezik meg a geológiai turizmussal. A geoturizmus célterületei a geosites –ok vagy 

geomorphosites-ok (REYNARD 2008). 

 

PANIZZA (2001) és 

REYNARD (2004) szerint a 

geomorphosites- ok azok a felszíni 

formák vagy geomorfológiai 

folyamatok, amelyek fontosak ahhoz, 

hogy megértsük a Föld fejlődési 

folyamatait. REYNARD (2005) írása 

szerint a geomorphosites-ok két fő 

értékcsoporttal rendelkeznek az 

emberek számára úgy, mint, 

tudományos érték (rekonstruálhatóak 

egyes paleo-geológiai folyamatok), és 

hozzáadott érték (kulturális történelmi, 

gazdasági, ökológiai, esztétikai). A 

geomorphosites-ok koncepcióját 

REYNARD 2005-ben ábrázolta (2. 

ábra). 

  2. ábra: Geomorphosites koncepciója- (REYNARD (2005) alapján) 
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IV. A VIZSGÁLATOK ANYAGA ÉS MÓDSZERE 
 

A kutatási terület kiválasztása és bejárása 2008-ban megkezdődött, azóta folyamatos 

megfigyelést végeztem azzal kapcsolatban hogyan változik a terület, milyen fajok jelennek 

meg a különböző évszakokban. A különböző aspektusok élővilágát, a táj változását 

fotódokumentációval rögzítettem. 

A szakirodalmak begyűjtése, rendszerezése és tanulmányozása után a megfelelő 

személyeket, szerveket és hatóságokat kerestem fel. 

Esetemben felkerestem Tiszabábolna Község Önkormányzatát, a Tiszabábolnai Rákóczi 

Sporthorgász Egyesületet, a könyvtárakat, adatokat kértem a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi 

Igazgatóságtól (KÖTIVIZIG), a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságtól és a Hortobágyi Nemzeti 

Parktól, illetve további adatokat kerestem az interneten. 

 

Kutatásom megkövetelte a terepi munkálatokat. 2008-tól 2010-ig kéthetente jártam be a 

területet, a 2011-es évtől pedig heti rendszerességgel végeztem megfigyeléseket, 

vizsgálatokat. A terület kialakulásának, és üledékeinek vizsgálatánál a terepi kiszállás 

alkalmával kézi fúrót alkalmazva üledékmintákat vettem (3 különböző pontból, 14 db mintát 

2011. 03. 14.- én), és fotódokumentáció mellett terepi jegyzőkönyv is készült (1. számú 

melléklet). A terepi feldolgozást laboratóriumi vizsgálatok követték. Első lépésként a mintákat 

megfelelően előkészítettem, kifőzés után szárítószekrényben 105C°-on szárítottam. Ezután az 

egyes talajszintek fizikai paramétereit és szemcseösszetételét Leybold-féle szitasor 

segítségével határoztam meg. A tömegeket analitikai mérleggel mértem le. A kapott 

eredményeket Microsoft Excel program segítségével táblázatokban rögzítettem. A térképeket, 

ábrákat, melyek a terület kialakulásával kapcsolatban készültek el, a MÉM Földügyi és 

Térképészeti Hivatal M= 1:10.000 topográfiai térképe (felújított, és átdolgozott térkép- 1983), 

illetve saját eredményeim alapján készítettem el, Golden Software Surfer 9.0 program 

segítségével. 

 

A kvadrát módszer alkalmas egy terület növényfajainak a felvételezésére. Az eljárás 

folyamán a kutatási területen 10 darab 1x1 méteres kvadrát és 1 darab 20x20 méteres kvadrát 

került kijelölésre (1. számú melléklet), és a lefektetett négyzeteken belül előforduló 

növényfajok pontos névsorának az összeállítása történt meg a teljességre törekedve. Az 1x1 

méteres kvadrát a lágyszárú növényzet felvételezésére, míg a 10x10 méteres kvadrát a fás 

szárú növényzet felvételezésére alkalmas. Az eljárást a területen két alkalommal (2011. május 

12. és 2011. szeptember 27.) végeztem el. A módszer segítségével a mellékletek között 

található flóralistát sikerült összeállítanom. A meghatározáshoz SIMON (2000) határozóját 

használtam. 

 

A BORHIDI (1993) szociális magatartás típus (SzMT) kategóriáiba besoroltam a 

felvételezett növényeket, melyekből következtettem a terület természetességére, illetve 

bolygatottságára. Az SzMT kifejezi a növényfajoknak a társulásokban betöltött szerepét. A 

társulásokban előforduló típusok arányából következtethetünk a társulás ökológiai 

információkban való gazdagságára, stabilitására, természetességi állapotára, regenerációs 

képességére és zavartságára, átalakítottságára. A csoportjaik a következőek: 

- Természetes élőhelyek SzMT-i (Specialisták, Kompetitor fajok, Generalisták, 

Természetes pionír növények). 

- Bolygatott, másodlagos és mesterséges termőhelyek növényeinek SzMT-i 

(Zavarástűrő természetes növényfajok, Természetes gyomfajok, Meghonosodott 

idegen fajok, Behurcolt vagy adventív, azaz jövevény fajok, Ruderális kompetitorok, 

Agresszív, tájidegen inváziós fajok). 
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Vízi gerinctelen vizsgálatokat végeztem el, melyek időpontja 2011. április 14.-e, 2011. 

május 15.-e, 2011. június 10.-e, 2011. augusztus 01.-e és 2011. augusztus 28-a (1. számú 

melléklet). Háló segítségével begyűjtöttem a gerinctelen állatokat, majd sztereo-

mikroszkóppal meghatároztam a fajokat. A határozáshoz KRISKA (2008) ÉS BAKONYI et 

al. (1996) könyveit használtam. 

A háló adatai: kézi háló, 1 mm-es háló, 0,2 m széles, 16 cm mély és 0,8 méter hosszú. A 

felvételezésnél minden helyszínen egy 25x25 cm-es területet zavartam föl, és az egész 

fölkavart anyag a hálóba került. A mintavétel faunisztikai céllal történt, tehát az összes 

előforduló fajt szándékomban állt begyűjteni az egyedszámok figyelembe vétele nélkül. Ezért 

az összes általam észlelt habitaton mintavételt végeztem.  

 

A biológiai vízminőséget a BISEL Biotikus Index segítségével határoztam meg. A 

módszer lényege, hogy a fajokat a BISEL táblázatban megjelölt szintig a helyszínen 

meghatározom, majd a szabványosított táblázatból leolvasom az értéket. A vízszintes 

besorolás a megfigyelt indikátorcsoportoknak felel meg, 1-7-ig sorba rendezve, a csökkenő 

környezeti igényeknek megfelelően. Az első három csoportnál figyelembe kell venni, hogy a 

mintában 1, 2 vagy több rendszertani egység van-e jelen. A függőleges oszlopok a taxonok 

változatosságát mutatják, azaz a talált összes taxont mutatja. Azt a sort választjuk ki, amely a 

legjobban utal a legérzékenyebb indikátorcsoport jelenlétére az adott mintába. A biotikus 

index 0-10 közötti értékű lehet (BORIÁN et al. 2001). Szín alapján a 1. számú táblázat 

segítségével határozhatjuk meg a víz minőségét. 

 
1. táblázat: Biotikus Index alapján a víz minősítésének kategóriái 

OSZTÁLY 
BIOTIKUS 

INDEX 
SZÍN MEGNEVEZÉS 

I. 10-9 kék nem szennyezett 

II. 8-7 zöld enyhén szennyezett 

III. 6-5 sárga mérsékelten szennyezett- kritikus helyzet 

IV. 4-3 narancs erősen szennyezett 

V. 2-1 vörös nagyon erősen szennyezett 

 

Az egyedi tájértékek felvételezésére a MSZ 20381/2009 kategóriáit használtam. A 

felvételezés terepen történt, ahol az egyedi tájértékekről fotódokumentáció és jegyzőkönyv 

készült. 

 

A különböző lehetőségek felmérésekor meg kell vizsgálni a környezethez, piaci 

viszonyokhoz fűződő kapcsolatot is, külön kell vizsgálni a mikrokörnyezethez és a 

makrokörnyezethez fűződő kapcsolatokat. A vizsgálati módszer neve a SWOT elemzés. A 

SWOT elemzés minden esetben egyedileg készül. Az erősségek és gyengeségek 

számbavételekor belső elemzésre kerül sor, míg a lehetőségek és fenyegetettségek 

feltárásakor a makrokörnyezethez fűződő kapcsolatokon van a hangsúly. 

 

Kérdőíves felmérést végeztem, azzal kapcsolatban, hogy az emberek hogyan 

viszonyulnak az ökoturizmushoz, milyen utazási szokásaik vannak, illetve milyen érdeklődési 

körökkel rendelkeznek. 

 

A kapott adatokat összesítettem, a szakirodalmakat áttanulmányoztam, táblázatokat, 

diagramokat készítettem, és összeállítottam megfelelő formába a dolgozatot. 
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V. A TERÜLET TÁJFÖLDRAJZI JELLEMZÉSE, ÉS 

TÁJTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 
 

1. Földrajzi helyzete 

A Tiszabábolnai Szajla Holt-Tisza az Észak-Alföldi Közép-Tisza-vidék, Borsodi-

árterén található (3. ábra). 

Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekszik, a történelmi Borsodi 

vármegye kisebb tájegysége, természetföldrajzi szempontból a Borsodi ártér, történeti- 

néprajzi vonatkozásban pedig a nagyobb Borsodi Mezőség Tiszára hajló részének egyik falusi 

települése. 

A Szajla Holt-Tisza Tiszabábolna községtől délkeleti irányban helyezkedik el, a 

település központjától légvonalban kb. 900 méterre. Megközelíthető a 3302-es úton 

(Mezőkövesd-Tiszadorogma) haladva. A településen a Fő útról a védgátra (balra) történő 

felhajtás esetén közelíthető meg. 

Natura 2000-es terület, Különleges Madárvédelmi Terület és Különleges 

Természetmegőrzési Terület is. A terület a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik. 

A település koordinátái: északi szélesség 47,68° és keleti hosszúság 20,81°. 

 

 
3. ábra: A Szajla és Tiszabábolna elhelyezkedése (Tóth Ágoston Térképészeti Intézet, 1988-1986.évi légifénykép 

alapján) 

M= 1:50000 
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2. Történeti áttekintés 

Kialakulásának első jelentős földtörténeti eseménye a Tisza-völgy ősi szerkezeti 

árkának megjelenése volt. PÉCSI (1969) szerint a szerkezeti árok kialakulása a krétára 

tehető. A miocén második felében általános transzgresszió kezdődött, mely csak az 

alsópannonban vált teljessé. A süllyedés a szerkezeti vonalnyalábok mentén fokozatosan, de 

egyenetlenül ment végbe. 

A tájban a legnagyobb süllyedék a pleisztocénben alakult ki a Sajó-torkolat vidékén és 

a Jászságban, azonban a Sárréten kialakult hatalmas, 400 méteres depresszió még a 

pleisztocénben magához vonzotta a Tiszántúl folyóit, és magát a Tiszát is. A pleisztocén- 

holocén határán megjelenő Tisza folyó teljesen átalakította a táj felszínét, megváltoztatta a 

helyi vízrendszert.  

GÁBRIS et al. (2001) megállapítása szerint az Ős-Tisza az Alföldön a pleisztocén-

holocén határán kialakult kettős vályú közül a kisebb, Jászság Borsodi-ártér Sajó menti 

árokban foglalt helyet. Feltehetően az utolsó tiszai váltás előtt itt folyt a Tisza, hagyatéka 

pedig a Szajla. 

A Borsodi- ártér a pleisztocénben kialakult hordalékkúp besüllyedt darabján fekszik. A 

Tisza a területet bizonytalan kanyarulatfejlesztéssel, völgyszélesítéssel foglalta el. 

A Közép-Tiszavidék jelenlegi arculatát, makro- és mezoformáit a folyók építő munkája 

alakította ki, mikroformáinak jelentős része is a folyó műve. 

 

3. Tájökológiai tényezők 

 Geológiai tényezők 

A Borsodi-ártéren a kavicsos, ill. homokos hordalékkúp felszínt a nyugati részen 

vékony (1- 1,5 m-es) löszös homok takarja. A korábbi lefolyást jelző gyengébben kiemelkedő 

mélyedésekben öntésiszap található, a nagyobb kiterjedésű mocsaras laposokra tőzeges-kotus 

talajok jellemzőek. Kelet felé a felszín közelében a finomabb, elsősorban löszös és iszapos 

agyagok a jellemzőek. Az anyagok szétterítésében a holocénben megjelenő Tisza vett részt 

(MAROSI ÉS SOMOGYI, 1990; DÖVÉNYI, 2010). 

 

 Geomorfológiai tényezők 

A kistáj 88 és 93 m tengerszint feletti magasságban helyezkedik el, északi részén 

ármentes részekkel tagolt, de egészében nézve tökéletes síkság. Kis átlagos relatív reliefű, 

egyhangú felszínű. A gyenge lejtésviszonyok miatt a terület rossz lefolyású, uralkodóak a 

nagy kiterjedésű mocsarak, lápok. Felszíni megjelenésben a változatosságot a terület északi 

részén kialakult futóhomokbuckák és a folyómeder-generációk és holtágak adják (MAROSI 

ÉS SOMOGYI 1990; DÖVÉNYI, 2010). 

 

 Talajviszonyok 

A felszíne változatos a Közép-Tisza vidékhez viszonyítva. A Tisza alluviumain, így a 

Borsodi ártéren is a kavicsos, illetve homokos hordalékkúp-felszínt elsősorban löszös homok 

takarja, a mélyebb részeken pedig öntésiszap alakult ki. A réti öntés, réti és nyers öntéstalajok 

dominálnak (MAROSI ÉS SOMOGYI 1990; DÖVÉNYI, 2010).  

 

 Vízrajzi viszonyok 

A Borsodi-ártér fő folyója a Tisza. A Tiszának e területre eső hossza 62 km hosszú. 

Csak jobb oldalról kap mellékvizet. Ezek a Sajó-, Hejő-, Rigósi-főcsatorna és a Sulymos 

főcsatorna. Esetemben a Szajla Holt-Tiszát érintő csatorna a Sulymos-főcsatorna. A terület 

száraz és gyér lefolyású. A Tiszán az árvizek tavasszal, a kisvizek ősszel gyakoriak. A Tisza 

árterén elhelyezkedő Szajlát is elönti. A Tisza hullámterét végig védgátak kísérik. A Borsodi-

ártéri szakaszon kialakult 13 állóvíz közül a 9 holtág egyike a Szajla. 

A talajvíz mélysége 2-4 m között van (MAROSI ÉS SOMOGYI 1990; DÖVÉNYI, 

2010). 
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 Éghajlati tényezők 

A Tisza-tó környéke, így a Szajla is a meleg, száraz, mérsékelten forró nyarú éghajlati 

körzetbe esik. PÉCZELY (1969) megállapította, hogy a hőmérsékletjárása az egyik 

legszélsőségesebb hazánk területén. A tél viszonylag kemény, a januári középhőmérséklete -2 

és -3 °C között változik. A nyári meleg csak kevéssel marad el az Alföld déli területei mögött. 

Júliusi középhőmérséklete 21,5-22 °C közé esik, a nyári napok száma 75-80. Évi 

középhőmérséklete 9,8 °C. 

A Közép−Tisza-vidék központi része az Alföld és egyben hazánk legszárazabb tája. A 

csapadék évi mennyisége az ÉK-i részek kivételével sehol sem haladja meg az 550 mm-t. A 

legcsapadékosabb hónap a június, 55-70 mm közötti havi összeggel, a legszárazabb pedig a 

január, 24-28 mm csapadékkal. 

PÉCZELY (1969) szerint a leggyakoribb szélirány az ÉK-i, utána a Ny-i és a DNy-i 

következik. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körül alakul. 

A Tisza menti hullámtér, ill. a tó partja sajátos mikroklimatikus adottságokkal 

rendelkezik. Itt ugyanis a vegetáció árnyékoló hatása, valamint a víz hűtő hatása miatt a 

felmelegedés lassúbb és kisebb mértékű, a kisugárzás kevesebb, mint a környező területeken.  

 

 Antropogén hatások 

A Szajlára gyakorolt antropogén hatások már a település megjelenésének dátumára 

tehetők. PAPP (1997) kutatásai alapján a település Bábolna néven már 1396-ban létezett, mint 

templomos hely. 

A Borsodi-ártéren, így a Szajla közvetlen közelében az 1930-as évek végéig 

gyakorlatilag ártéri gazdálkodást folyt. Az ártéri gazdálkodás mellett megjelent még a 

halászat, illetve a nádasok, gyékényesek, füzesek különböző célú felhasználása is. Állattartás 

szempontjából az ártéri legelőknek és kaszálóknak nagy jelentősége volt. A nádat, gyékényt, a 

fűzfa vesszőit a helyi lakosok építkezésre használták fel. A településen nádból, vagy levert 

karók közé font vesszőből készített falazat jelentette az épületek oldalát, amelyet sárral 

tapasztottak be kívülről és belülről. A legkorábban megjelenő, ilyen típusú építkezést 

nevezték „patics-falnak”. Az áradások nem tették tönkre ezeket a falakat, hiszen a víz a 

tapasztást nem mosta le. Később megváltozott, modernizálódott az építkezés, szarufás 

szerkezetű, nádtetővel borított házak jelentek meg. A bábolnai lakosok az életük minden 

területén a természettel összehangoltan éltek, így a Szajla állapota feltehetően nem romlott, 

hiszen érdeke volt a lakosságnak, hogy a terület abban az állapotban fennmaradjon. 

A halászat jelentős forrás volt az 1400-as évektől, és már 1474-ben is kiemelt 

haszonvételnek számított. A 18. századtól a bábolnaiak a halastavakat, így a Szajlát sem 

szabályozták, de a Tisza így is folyamatosan elárasztotta, így rengeteg halfajnak adott otthont. 

A lakosok életét tehát a Szajla, illetve a Tisza jelenléte már a kezdetektől fogva 

meghatározta, mindmáig. 

Jelenleg a holtágat horgásztóként használják, illetve a pihenni vágyók kedvelt kiránduló 

és csónakázó helye. 

 

 Növény- és állatföldrajzi besorolás 
 

Növényföldrajzi besorolása a Szajla 

Holt-Tiszának: 

→Holarktikus flórabirodalom 

→Közép-európai flóraterület 

→Pannóniai flóratartomány 

→Alföld flóravidék 

→Tiszántúl flórajárás 

Állatföldrajzi besorolása a Szajla Holt-

Tiszának: 
→Arktogaea faunabirodalom 

→Holarktikus faunatartomány 

→Euro-turáni faunavidék 

→Közép-dunai faunakerület 

→Alföld faunakörzet 

→Alföld faunajárás 
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VI. VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE 
 

1. A Szajla Holt-Tisza tájtényezőinek tájökológiai szemléletű megközelítése 

 

A tájökológia a földrajztudományon belül új szakterületként született meg. Először csak 

a természeti tényezők vizsgálata, majd a társadalmi tényezők általi hatások, alkalmazások 

kerültek a kutatások előterébe. Célja annak megállapítása, hogy valamely tájhasznosítási típus 

mennyire felel meg a táj adottságainak, és hogyan valósítható meg a tájban a legkisebb 

kockázattal valamely társadalmi tevékenység. 

A tájökológia széleskörű kapcsolatrendszerét az ábra is jól szemlélteti (4. ábra). Az 

ökológiai tervezés során szükséges figyelembe venni a biorendszer és a georendszer mellett 

az antrotóp rendszert is. Az antrotóp rendszert az ember alakítja, és a különböző jellegű 

beavatkozások során szükséges a bio- és georendszert, illetve alrendszereit is figyelembe 

venni. Ezen alrendszerekkel harmonizálva szükséges a beavatkozásokat véghezvinni. A 

rendszerek rendkívül összetettek, minden „alkotóelemét” figyelembe kell venni, hiszen 

kapcsolatban állnak egymással. 

A kutatási terület további feldolgozása ezen szemlélet alapján történt meg. 

 

 
 

4. ábra: A tájökológia, a bioökológia, a geoökológia és az ökológiai tervezés viszonya (LESER, 1984) 
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2. A Szajla Holt-Tisza kialakulása, és üledékeinek vizsgálata 

 

A dolgozat egyik célja a terület kialakulásának meghatározása volt. A térképek és 

szakirodalmak részletes tanulmányozása után arra a következtetésre jutattam, hogy a 

kialakulása nem köthető a Tisza szabályozási metódusához, mert a I. Katonai felvételezéskor 

(1784-1784) és a II. Katonai felvételezéskor (1806-tól) készült térképek már ábrázolták a 

Szajla Holt-Tiszát. Ezen térképeken még a Tisza szabályozása előtti futási irányt ábrázolták, 

amelyen megjelenik a Holtág is (KISS, 2011). 

A Szajla a pleisztocén és holocén határán alakult ki, az akkori kettős vályú kisebbik 

ágában, a Jászság Borsodi-ártér Sajó menti árokban helyet foglaló Tisza hagyatékaként. 

Feltehetően az utolsó tiszai váltás előtt itt foglalt helyet a Tisza, és hagyta maga mögött a 

holtágat. A Golden Software Surfer 9.0 program segítségével készített térképen kirajzolódó 

övzátony sorozat előtti rész jól mutatja az egykori tiszai medret és annak helyváltoztatását (2. 

számú melléklet). Az egykori mederben jól láthatóan helyet foglal maga a Szajla. 

A talajfúrás során terepi jegyzőkönyv készült, mely alapján Golden Software Surfer 9.0 

program segítségével elkészítettem a talajszelvények ábráját (3. számú melléklet). 

Az üledékek vizsgálata során a begyűjtött üledékminták szemcseösszetételét 

laboratóriumi körülmények között, megfelelő előkészítés után Leybold-féle szitasor 

segítségével határoztuk meg. Az előkészítés során a talajmintákat kifőztük, majd 

szárítószekrényben 24 órán keresztül, 105 °C –on szárítottuk. Ezt követően a Leybold- féle 

szitasor segítségével elválasztottuk egymástól a különböző átmérőjű szemcséket, tömegét 

analitikai mérleggel mértük le. Az alábbi kategóriákat különítettük el egymástól: kavics (10-

5,00 mm), murva (5,00-2,00 mm), durvaszemű homok (2,00-0,5 mm), középszemű homok 

(0,5-0,2 mm), finomszemű homok, iszap, agyag (<0,2 mm) frakció (DOBOS, 2006). 

Az üledékminta-vétel pontos ideje 2011. 03.14, az időjárás borús, esős volt. Összesen 

14 mintát vettünk be, különböző mélységekből, kézi fúró segítségével. 

 

 Az első fúrás szelvénye és pontos leírása: (4/1. számú melléklet) 

Kézi fúró segítségével az első talajfúrás esetében 6 mintát vettünk be és elemeztünk ki. 

Mindegyik esetben a minta vizes minta volt, 111 cm-nél jelent meg a talajvíz. A mintavétel 

helye nyílt terület, nádassal körbevett. 

0-30 cm-ig a minta képlékeny, könnyen formázható volt, diós, rögös szerkezetű, barna 

színű folyóvízi agyag. 

30-50 cm-ig a talajminta képlékeny és könnyen formázható volt, de nagyon nehezen jött 

ki a fúrófejből. Szürke és barna színű, kevert mintázatú. Diós, rögös szerkezetű folyóvízi 

agyag. 

50-60 cm-ig és 60-73 cm-ig a minta nagyon kemény, viszonylag könnyen formázható 

volt, zöldes-szürkés színe a glejesedés folyamatára utal. Szerkezete diós, rögös. 

73-89 cm-ig az üledék színe zöldes-szürkés, de az eddig jelen lévő folyóvízi agyag 

mellett homok is megjelenik. A glejesedés folyamatára utaló zöldes szín itt is jelen van. 

Szerkezete diós, rögös. Anyaga folyóvízi agyag. 

89-111 cm között a talajminta kötött, könnyen formázható. Barna színű, diós, rögös 

szerkezetű. Agyag mellett homok is jelen van. 

A 4/1. számú mellékletben megtalálható diagram jól szemlélteti, hogy a finomszemű 

homok, agyag frakció megjelenése jelentős az összes rétegben az első számú mintavételi 

helyen. A 30-50 és az 50-60 cm-es rétegben murva frakció megjelenése is megfigyelhető. 

 

 A második fúrás szelvénye és pontos leírása: (4/2. számú melléklet) 

Kézi fúró segítségével a második szelvény fúrásakor 4 mintát vettünk be. A talajvíz 87 

cm-nél jelent meg. A mintavétel helye egy lápos terület, jelentős mennyiségű elhalt 

nádtörmelékkel. 

0-28 cm-ig a talajmintában jelentős mennyiségű szerves anyag tartalom van jelen, 

anyaga zöldes, barnás, szürkés színű. A glejesedés folyamata már a legfelső rétegben 
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megfigyelhető, ez hosszú idejű vízborítottságra utal. A Szajla ezen részén az eutrofizáció, és a 

feltöltődés folyamata előrehaladott, mocsaras, lápos terület. A jelentős mennyiségű 

szervesanyag tartalom is ezt támasztja alá. A minta szerkezete diós, rögös szerkezetű, anyaga 

folyóvízi iszapos agyag. 

28-44 cm-ig a minta zöld, barna és fekete színű iszapos agyag, diós, rögös szerkezettel. 

A szervesanyag tartalom még ebben a rétegben is jelentős. 

44-52 cm-ig zöld, barna és sárga színű a talajminta, diós, rögös szerkezettel. A 

talajréteget iszapos agyag alkotja. 

52-87 cm-ig a minta már csak barna színű, szintén diós, rögös szerkezetű folyóvízi 

iszapos agyag. 

A 4/2. számú melléklet diagramja finomszemű homok, agyag frakció megjelenését 

mutatja. Az egyéb kategóriák megjelenésének mértéke elenyésző. 

 

 A harmadik fúrás szelvénye és pontos leírása: (4/3. számú melléklet) 

A harmadik fúrás helyszínén ártéri erdő, ártéri cserjés található. A talajvíz 120 cm-nél 

jelent meg. Kézi fúró segítségével 4 mintát vettünk be és vizsgáltunk meg a laboratóriumban. 

0-25 cm, 25-45 cm, 45-101 cm között morzsás, diós szerkezetű, iszapos agyag 

összetételű mintát vettünk be. Színe barna. A 45-101 cm közötti tartományban kevés homok 

frakció is megjelent. 

Az üledékminta színében változást tapasztaltunk a 101-161 cm-ig tartó szakaszban. A 

mintát diós, rögös szerkezetű, iszapos agyag alkotja, de színe sötétszürke. A fiatal holocén 

üledékek mellett ennél a mélységnél, a 3. fúrás helyszínén megjelenik az idősebb pleisztocén 

üledék is. Erre utal a sötétszürke szín. 

A 4/3. számú melléklet diagramjáról leolvasható szintén a finomszemű homok, agyag 

frakció jelentős mennyisége. 

 

 A fúrások következtetései: 

A vizsgálatok során egyértelműen kiderült, hogy az üledék folyóvízi eredetű, fiatal, 

holocénkori üledék. A kutatás alátámasztja a terület feltöltődési folyamatának meglétét. Az 

első és második fúrás során vett üledékminták jelentős szerves anyag tartalma, illetve a táj 

arculata is igazolja, hogy a Szajla déli része erőteljesen feltöltődött mocsaras, lápos terület. 

A laboratóriumi és terepi vizsgálatok alapján egyértelműen kimutatható, hogy folyóvízi 

eredetű finomabb üledék (agyag, homok) rakódott itt le, s réti öntéstalaj található a területen. 

 

 Domborzat 

 

A Szajla Holt-Tisza domborzati fejlődése a Tisza kanyarulatfejlődésének 

eredményeképp alakult ki, napjainkban jellemző a domborzat erodálódása, pusztulása. A 

Szajla Holt-Tisza geomorfológiai térképét az 5/1. számú melléklet tartalmazza. 

A Szajla Holt-Tisza keleti oldalán kialakult övzátony-sorozat a Tisza domború 

partszakaszának fejlődésekor alakult ki. Az övzátonyok magasabb kiemelkedések, amelyek 

között alacsony, ívszerű laposok helyezkednek el. A domborzati elemek megjelenési formái a 

középszakasz jellegű folyószakasz fejlődési formái. 

A Szajla Holt-Tisza területén található sziget a korábbi tiszai mederben helyezkedett el, 

mint tiszai sziget, a hajdani tiszai meder a Szajla Holt-Tisza területe volt. 

A Szajla déli területén elterülő kisebb medencék jelzik a régi meder helyzetét. A Tisza 

kanyarulatának dél és délnyugat felé való eltolódását igazolják a mai felszíni 

formacsoportok. 

A Szajla Holt-Tisza területére napjainkban dél, délnyugat és nyugat felől érkezik 

vízutánpótlás. Az északi részről érkező vizek útját a gát megépítésével elvágták. Ezeket a 

vizeket a gát északi oldalán megépített csatorna gyűjti össze, majd vezeti a holtágba, így a gát 

alámosása és gyengülése megelőzhető. A Szajla déli területén a vizenyős laposok vízszintjét, 

illetve a holtág vízszintjét is befolyásolja a csapadék mennyisége, mivel a vízmozgások a 
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holtág területe felé irányulnak. Az ívszerű laposok vízelvezető csatornaként működnek, 

melyek feltöltődhetnek szintén a csapadék mennyiségétől függően. A terület alacsony ártéri 

terület, melyre jellemző a feltöltődés és a mocsarasodás. A Szajla kisebb vízgyűjtőként 

funkcionál a területen. Oka az, hogy a Szajla 89 méter, illetve ennél kevesebb tengerszint 

feletti magasságban helyezkedik el, a környező térrészek pedig 90 méter, illetve ennél 

magasabb tengerszint feletti magasságban helyezkednek el (5/2. melléklet). 

A feltöltődés nem csak a déli területeken figyelhető meg, hanem a sziget északi és déli 

oldalánál is. Évről évre egyre nagyobb kiterjedésű területeket nőnek be a nádasok, a 

gyékényesek és a gyökerező hínártársulások. A feltöltődés miatt az egykori sziget mára 

félszigetté alakult. A területen található övzátonyok pusztulása és erodálódása is 

megfigyelhető. 

 

 Vízrajz 

A Borsodi-ártér, így a Szajla Holt-Tisza felszíni és vízrajzi fejlődését a tektonikus 

mozgások határozták meg. A folyóvízi akkumuláció ennek függvényében változott. A 

lepusztulást és az üledék típusát pedig elsősorban az éghajlat befolyásolta. Az alföldi területek 

egészére a süllyedés jellemző, bár annak mértéke térben is időbe változott. Ezért a helyi 

süllyedékek vagy fiókmedencék voltak a folyóvízi akkumuláció fő színterei. 

A Duna felszínformáló tevékenysége a területre is jellemző volt a negyedidőszakban. 

Az Ős-Duna tölcsérszerűen kiszélesedő depressziót töltött ki, mely a kutatási területen is 

megjelenik (6/1. számú melléklet). 

Azonban az Alföld északkeleti részének negyedidőszaki fejlődéstörténetét 

mindenekelőtt az Ős-Tisza és az Ős-Szamos, valamint a Bodrogot összetevő folyók feltöltő 

tevékenysége határozta meg (6/2. számú melléklet). Az Ős-Tisza és az Ős-Szamos a 

Körösvidéki süllyedék felé tartott, és az Alföld északkeleti részén nagy kiterjedésű 

hordalékkúp-síkságot alakított ki. 

Az első nagy változás a würm elején következett be, mikor az Ős-Tisza-Szamos 

lecsúszott az Ér-völgyébe. Ez a vízrajzi kép azonban nem maradt tartósan fenn (6/3. számú 

melléklet). 

A felső-pleniglaciális elején a süllyedéknek indultak a Nyírséget övező északi és keleti 

területek. A Tisza elhagyta az Ér-völgyet és északnyugatnak fordult. 

A mai futási irányát valószínű, hogy csak a szubboreális fázis elején vette fel a Dél-

Jászság és a Hevesi-sík további süllyedése miatt. (6/4. számú melléklet) 

Az Északi-középhegységből érkező folyók futásirányát főleg a Sajó-torkolati-, a Dél-

hevesi-, és a Dél-jászsági süllyedékek határozták meg. A Hevesi-síkot a Laskó-Eger 

hordalékkúpja építi fel. Mind a Borsodi -, mid pedig a Hevesi-síkon a kisebb patakok a helyi 

süllyedékeknek a hatására változtatták futási irányukat, így formálva a felszínt. Különösen 

jellemző volt ez a pleisztocén vége felé, amikor a futási irányukat jelentősen megváltoztatva 

délkelet felé fordultak, és rányomultak a bükki patakok hordalékkúpjára (6/5. számú 

melléklet). 

A Mátrából érkező patakok is megjelentek a területen, hiszen a negyedidőszak folyamán 

ezek a patakok végig dél felé, a Dél-jászsági területek irányába tartottak. 

Összefoglalva a terület vízrajzi képe igen változatos a különböző időkben. A tektonikus 

mozgások befolyásolta vízfolyások a területen hordalékkúpokat építettek, melyek nyomai ma 

is fellelhetőek. (MARTONNÉ, 1995) 
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A következő térképsorozat a település és a Szajla Holt-Tisza vízrajzhálózatának 

fejlődését szemlélteti. 

 

 
 

 

 

Az első térkép (5.ábra) 1854-ben készült. A térképen nem ábrázolták a Szajlát, viszont 

a település megtalálható. A Tisza nyomvonala, illetve egyéb vízfelületek ábrázolása jól 

szemlélteti azt, hogy a terület nagy része vízzel borított területekkel szabdalt, melyeknek 

maradványai megtalálhatóak napjainkban is. 

 

A második térkép (5. ábra) a II. katonai felvételezés során készült. A térkép jól 

szemlélteti, hogy az 1854-es térképen ábrázolt vízfelületek megmaradtak, területük bővült. A 

Szajla Holt-Tisza nyomvonala eltér a maitól, a déli partvonal napjainkra rövidebbé vált, mára 

a területe is megváltozott a térképsorozat alapján. 

 

 

  

5. ábra: Térképek a Szajla Holt-Tisza területéről (II. katonai 

felvételezés, 1866) 
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A harmadik térkép (6. ábra) 1983-ban készült, mely szemlélteti, hogy a táj használata 

megváltozott, növényzete pedig eltér a maitól. A Szajla Holt-Tisza területe csökkent. 

A negyedik térkép (6. ábra) 2004-es Google Earth-ös felvétel, mely napjaink állapotát 

mutatja. Látható, hogy a Szajla területén növekedett a nyíltvizes rész, illetve az egykori vízzel 

borított területeket művelés alá vonták. A Holtág déli és nyugati oldalán spontán feltöltődés és 

erdősödés indult meg, a puhafa ligeterdő megjelenése jellemző. 

 

 Éghajlat 

 

Az éghajlat jellemzőiről az V./3./Éghajlati tényezők című fejezetben írtam. 

 

3. A terület élővilága 

 

 Növényvilága 
(A Szajla Holt-Tisza edényes flóralistáját az 7-es számú melléklet tartalmazza) 

 

A Tisza áradásai mindig megakadályozták a hullámtér intenzív gazdasági hasznosítását, 

így a terület nagy fajgazdagsággal büszkélkedhetett. A Szajla Holt-Tisza területén maradtak 

meg nagy változatosságban a Tisza-völgy jellegzetes, víz által befolyásolt ökológiai 

rendszerei. 

A Borsodi-ártér a Tisza egykori ártere, annak hullámtéri és mentett része. Potenciális 

ligeterdei, ártéri mocsári táj, meanderező, morotvákat képző folyóval. A táj déli része tartósan 

mesterségesen elárasztott ártér (Tisza-tó), gazdag természetközeli hínár-, mocsári és részben 

láposodó növényzettel (sulyom – Trapa natans, tündérfátyol – Nymphoides peltata, gyilkos 

csomorika – Cicuta virosa). Polgárig a Tisza mente ártéri növényzete szegényesebb. A 

hullámtér erdei fűz-nyár ligeterdők, ill. zömmel legfeljebb 150 éve telepített, spontán 

regenerálódó füzesek, nyárasok, mindkét típusban igen sok özönnövénnyel. Az erdőszéleken, 

6. ábra: Térképek a Szajla Holt-Tisza területéről (Kartográfiai vállalat (1983); Google Earth (2004) 
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mocsarak szegélyén fajgazdag magaskórósok alakultak ki (debreceni torma – Armoracia 

macrocarpa, Tisza-parti margitvirág – Chrysanthemum serotinum, nyári tőzike – Leucojum 

aestivum, mocsári aggófű – Senecio paludosus). 

A Tiszabábolna környéki rétek jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszáradtak 

(kornistárnics – Gentiana pneumonanthe, debreceni torma – Armoracia macrocarpa, buglyos 

boglárka – Ranunculus polyphyllus). A kaszálás, legelés alól felhagyott réteket a gyalogakác 

(Amorpha fruticosa) állományai nőtték be. Ősi keményfás ligeterdő alig maradt, ugyanakkor 

vannak szép, sok fafajú, telepített állományok a táj északi részén. 

A mentett oldalon ártéri rétekből kiszáradt cickórós szikes puszták és maradvány 

mocsarak húzódnak. A belvizes szántókon fajgazdag a törpekákás iszapnövényzet 

(látonyafajok – Elatine spp., iszapfű – Lindernia procumbens). 

 

Nádasok: 

A mocsaras részeken (a Holtág déli része) a nád és a gyékény előretörése a jellemző. A 

nádasok (Phragmition communis) egyre növekvő területet borítva teszik változatossá a tájat, 

részekre osztva a feltöltődő nyíltvizes területeket, melyek fészkelő és táplálkozó helyül 

szolgálnak számos faj számára. 

 

Hínarasok: 

A lebegő hínártársulások (Hydrocharition) a nádasok, gyékényesek közötti vízterekben 

meghatározóak. Nagy foltokban jelenik meg a békalencse hínár (Lemno-Utricularietum). 

A vízipáfrány-hínár (Salvinio-Spirodeletum) a csendesebb, hullámzásmentes vizekben 

terjedt el és gyakran képez mozaikot a békatutajjal. 

A hínár (Potamion) igen nagy területet borít. Sajnos az utóbbi időben kedvezőtlen 

átrendeződések is megfigyelhetők, amit leginkább a tündérrózsa hínár visszaszorulása és a 

sulyomhínár térhódítása jellemez. A legértékesebb hínárosai a tündérrózsa hínárok 

(Nyphaeetum alboluteae). Állományai sajnos zsugorodnak. 

Folyamatosan és igen gyorsan terjed - a ma már természetvédelmi szempontból is 

gondot okozó - sulyom-hínár (Trapetum natantis), amely Európa más részein eltűnőben lévő, 

vörös könyves faj. A sulyom helyenként olyan sűrű borítást biztosít, ami szinte teljesen 

elzárja az alatta lévő vízréteget a napfénytől, illetve akadályozza a vízi közlekedést is. 

 

Ártéri mocsárrét: 

A vegetációs időszak jelentős részében üde (tavasszal gyakran vízállásos, de nyárra 

kiszáradó), nem tőzegesedő talajok szikes fajokban szegény magas füvű rét jellemző a Holtág 

ártéri kaszálójára. Leginkább a domináns fűfajokról (Festuca arundinacea, F. pratensis, Poa 

pratensis, P. trivialis) ismerhető fel, de ezek egy része más élőhelyeken is dominálhat. 

Mellettük mindig jelentős mennyiségben előfordulnak réti kétszikű fajok is. A fajösszetétel 

erősen függ a vízellátottságtól. 

A területen tömegesen előfordul a réti iszalag (Clematis integrifolia), a sárga nőszirom 

(Iris pseudacorus). 

Művelésének felhagyásával a gyalogakác (Amorpha fruticosa) jelentős állománya nőtt 

fel.  

 

Fűz-nyár ártéri ligeterdők 

A folyók alacsonyabb árterén jellemző, rendszeres elöntést kapó erdők jellemzőek a 

Holtág partmenti régiójára. Tisza-völgyi fűz-nyár ártéri erdők. A fűz (S. alba, S. fragilis) és a 

nyár (P. alba, P. canescens, P. nigra) fajok gyakran közel azonos arányban alkotnak erdőt. 

Lombkoronaszintjét elsősorban fűz (Salix)- és nyár (Populus)- fajok képezik. 

Lombkoronaszintje közepesen vagy viszonylag jól zárt. 

Cserjeszintje viszonylag szegényes, tömegesen fordul elő a hamvas szeder (Rubus 

caesius). A fákra, cserjékre fás- és lágyszárú liánok kapaszkodnak fel, például a sövényszulák 

(Calystegia sepium) és a parti szőlő (Vitis riparia). 
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A gyepszintben jelentős szerepet játszanak a mocsári növények. Előfordul például a 

sárga nőszirom (Iris pseudacorus), a nyári tőzike (Leucojum aestivum), és a fekete nadálytő 

(Symphytum officinale).  

 

 Állatvilág 
(A Szajla Holt-Tisza gerinctelen állatfajainak és gerinces állatfajainak a listáját a 8-as és 9-es számú mellékletek 

tartalmazzák.) 

 

Gerinctelenek: 

A gerinctelenek körében elterjedt fajok a kerekesférgek (Rotifera), a kevéssertéjűek 

(Oligochaeta), ágascsápú rákok (Cladocera), evezőlábú rákok (Copepoda), árvaszúnyogok 

(Chironomidae) és a szitakötők (Odonata). A terület szárazföldi gerinctelen világa szegényes, 

hiszen az ártér, illetve a partszegély gyakran kerül víz alá áradás miatt. A víztestben 

kifejezetten az állóvizekre jellemző gerinctelenek fordulnak elő, mint például vízi bogarak, 

állóvizet kedvelő szitakötők lárvái. Nagy egyedszámban fordult elő az adventív cifra rák 

(Orconectes limosus). 

A cifra rák (Orconectes limosus) észak-amerikai faj, ami Mainetől Virginiáig az Atlanti-

óceán partvidéke mentén őshonos (SOUTY-GROSSET et al. 2006). Magyarországra az 1950-

es évek végén tenyésztési céllal telepítették be (THURÁNSZKY, 1960), de 1985 előtt 

természetes vizekből nem mutatták ki. A faj adventív, gyorsan alkalmazkodik, és jobban 

tolerálja a környezet faktorainak változását, mely sikeresebbé teszi a szaporodásban és a 

túlélésben. Ezáltal a hazai őshonos fajoknak egyre kevesebb élettér áll rendelkezésre. 

A gerinctelenek vizsgálatakor tapasztaltak alapján elmondható, hogy az állóvizet 

kedvelő fajok nagy egyedszámban élnek a területen. A nekton, a pleuszton és a benton fajai 

közül számos, állóvízre jellemző fajt sikerült meghatározni. 

A nekton aljzat nélküli társulás, amely önállóan képes mozogni. Főként halak alkotják. 

A pleuszton fajai a felületi hártyán élő fajok, melyeket szabad szemmel láthatunk. Az 

ide tartozó állatok többsége a felületen mozog, de vannak fajok, amelyek életciklusuk 

bizonyos időszakát töltik itt. A pleuszton fajai például a molnárkák (Gerridae) és a 

keringőbogarak (Gyrinidae). 

A benton a víz-szilárd fázis határán élő fajokat jelenti. Két nagy csoportja a bentosz és a 

biotekton. A bentosz a vízfenék élővilágát jelenti, míg a biotekton az aljzatra települő élő 

bevonatot. A bentosz fajai főként a sekélyebb régióban vannak jelen a sűrű hínárnövényzet 

jelenléte miatt, ahol megbújhatnak és táplálkozhatnak. 

 

Gerincesek: 

Gerincesek közül halak, madarak, kétéltűek, hüllők és emlősök is előfordulnak 

különböző arányban. 

Halfaunája igen gazdag, leggyakoribb fajok a pontyfélék (Cyprinidae), sügérfélék 

(Cyprinidae), harcsafélék (Siluridae) és a csukafélék (Esocidae). Előfordul számos védett 

halfaj is a Szajla Holt-Tiszában például botos kölönte (Cottus gobio), fenékjáró küllő (Gobio 

gobio), réti csík (Misgurnus fossilis) és tarka géb (Proterorhinus marmoratus). 

A gazdag halfauna mellett a madárfauna is látványosan gazdag. A nagyobb összefüggő, 

szinte járhatatlan és szövevényes nádas-gyékényesekben kialakult gémtelepek tipikus 

képviselői a szürkegém (Ardea cinerea), üstökösgém (Ardeola ralloides) nagykócsag (Egretta 

alba), kiskócsag (Egretta garzetta) és a bakcsó (Nycticorax nycticorax), de a parti 

nádszegélyekben még a törpegém (Ixobrychus minutus) is megtelepszik. A nádasokban 

fészkelnek poszáta fajok (Sylviidae). A Szajlát szegélyező ligeterdőben pedig függőcinege 

(Remiz pendulinus) is megfigyelhető. A hínármezők fontos fészkelő madarai a vöcsökfélék 

(Podicipedidae), a récefélék (Anatidae), a guvatfélék (Rallidae), a szerkők (Chlidonias) és a 

sirályok (Laridae). 

Főbb emlősök a hód (Castor fiber), a ligeterdőkben az őzek (Capreolus capreolus) és 

vaddisznók (Sus scrofa). 
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4. Természetvédelmi értékelés 

 

 Növényvilág 

 

A Szajla Holt-Tisza Natura 2000-es terület. Természetvédelmi értéke a területnek 

jelentős: Különleges Madárvédelmi Terület és Különleges Természetmegőrzési Terület is. A 

Natura 2000-es élőhelyek közül számos típus fellelhető a területen (a teljesség igénye nélkül): 

- Puhafás ligeterdő 

- Ártéri ruderális magaskórós folyómeder-növényzet 

- Láptó 

- Törpekákás iszapnövényzet 

- Ártéri mocsárrétek 

- Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárnövényzete 

 

Az általam elkészített fajlista növényeit BORHIDI (1993) szociális magatartás típus 

kategóriája alapján csoportosítottam. A növények szociális magatartás típusai a 

növényfajoknak a társulásokban betöltött szerepén alapul. Kifejezik a növénynek a 

termőhelyhez való kapcsolódási módját, a kapcsolódás információs tartalmát és a kapcsolódás 

természetességét (BORHIDI, 1993). 

 

 
 

7. ábra: Szajla Holt-Tisza edényes növényeinek SzMT-i (KISS, 2012) 

 

JELMAGYARÁZAT: 

 

- S- Specialista 

- C- Kompetitor 

- G- Generalista 

- NP- Természetes pionír növények 

 

 

- DT- Zavarástűrő term. növényfajok 

- W- Természetes gyomfajok 

- I- Meghonosodott idegen fajok 

- A- Adventív (jövevény) fajok 

- RC- Ruderális kompetitorok 

- AC- Agresszív, tájidegen inváziós fajok 
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A diagramon (7. ábra) a zöld színnel jelölt oszlopok növényei a természetes élőhelyeket 

jellemzik, míg a pirossal jelöltek a bolygatott, másodlagos és mesterséges termőhelyek 

növényeit. A 118 növényből 65 faj utal a természetességre. A bolygatottság mértékének oka, 

hogy a területet védgát övezi, illetve a láprét művelés alá vont, bolygatott terület. 

A 7 specialista (S) faj szűk ökológiájú stressz-tűrő, többnyire kis versenyképességű 

fajok, amelyek valamely környezeti faktor, termőhelyi feltétel indikátorai. Ezen fajok szerepe 

nem számottevő a társulás stabilitását tekintve, azonban eltűnésük a feltételek 

megváltozásának a jele (BORHIDI, 1993). 

A kompetitor (C) fajok a természetes társulások fő alkotói. Az adott élőhelyen a 

legnagyobb versenyképessége ezen fajoknak van. A kompetitor fajok képesek hosszútávon 

stabilizálni a társulás összetételét és működését (BORHIDI, 1993). 

A generalisták (G) fajai természetes növénytársulások tág ökológiai tűrési fajai, 

amelyek sokféle élőhelyen megélnek. Tág tűrésüknek köszönhetően jól beilleszkednek a 

társulások anyag-és energiaforgalmi láncaiba. Jelentős szerepet játszanak a genetikai 

sokszínűségben és a diverzitás fennmaradásában (BORHIDI, 1993). 

A természetes pionír növények (NP) a természetes zavaró tényezők indikátor fajai. 

Fajainak fontos rehabilitációs és stabilitás- megőrző szerepük van (BORHIDI, 1993). 

A zavarástűrő természetes növényfajok (DT) közé tartoznak azon fajok, amelyek a 

tartós emberi behatás alatt álló területek féltermészetes növénytársulásaihoz tartoznak 

(BORHIDI, 1993). 

A természetes gyomfajok (W) a sűrűn, ismétlődő antropogén hatások miatt jelennek 

meg, illetve ide tartoznak a mesterséges növénytársulások gyomelemei is (BORHIDI, 1993). 

A meghonosodott idegen fajok (I) közé a táj- és flóraidegen növényeket soroljuk, 

melyek valamilyen gazdasági cél érdekében kerültek a területre. A meghonosodott fajok 

száma változik, általában növekvő tendenciát mutat (BORHIDI, 1993). 

A ruderális kompetitor (RC) fajai a természetes flóra domináns vagy típusképző 

gyomjai (BORHIDI, 1993). 

Az agresszív tájidegen inváziós fajok (AC) szándékosan betelepített vagy véletlenül 

behurcolt fajok, melyek tág tűrése és agresszív szaporodása elősegíti azt, hogy a természetes 

és féltermészetes flórában uralkodóvá váljanak (BORHIDI, 1993). 

 

Összességébe elmondható a területről, hogy a természetesség és a bolygatottság közel 

azonos mértékben mutatkozik meg a flórában. Külön kiemelném, hogy 1 faj Sr (ritka 

specialista) faj, azaz ritkasági értékszámmal is jellemezhető. Ez a faj a Korcs nőszirom (Iris 

spuria). 

 

 Az élővizek biológiai minősítése 

 

A Víz Keretirányelv előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó 

állapotba kell hozni minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyek esetén ez egyáltalán 

lehetséges és fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot. Az EU Víz Keretirányelv 2000. 

december 22-én lépett életbe. A hivatalos lapban való közzététel napja egy olyan egységes 

vízvédelmi politika életbe lépését jelentette, amely állam- és országhatárokon túlnyúlva a 

vízgyűjtőkön való koordinált vízgazdálkodás megvalósulását segíti elő. A Víz Keretirányelv 

végrehajtásától elsősorban egy erőteljesebben ökológiai szemléletű és egységesebb 

vízvédelem kialakulása várható. A VKI-ban is fontos szerepet kapnak a makro-gerinctelenek, 

az ökológiai szemléletű minősítés miatt. 

A felszíni vizek minőségét a vízben élő mikro- és makro szervezetek, életközösségek 

összetételének meghatározásával állapíthatjuk meg. A víz minőségének a változása 

befolyásolja az ott élő fajok egyedszámát és a jelenlétét is. Az élő szervezetek alapján 

következtetni lehet a befogadó szerves anyagokkal való terhelésére, esetleg a bekerülő 

mérgező anyagokra. A víztestbe élő különböző szervezetek indikátorként működnek. Néhány 

jellemző indikátorcsoport (BORIÁN et al. 2001): 
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- Tegzesek (Trichoptera rend): Fajai a gyors folyású patakokban, folyókban és 

állóvizekben egyaránt előfordulnak. A fajra jellemző, hogy élete nagy részét lárva 

állapotban töltik, kifejlett rovarként csak néhány napot élnek. Potrohuk végén két éles 

tolóka látható, melynek célja a helyváltoztatás és a kapaszkodás. A Szajla Holt-Tisza 

egyetlen általam felvételezett tegzese a Mocsári tegzes (Limnephilus rhombicus). 

- Árvaszúnyogok (Chironomidae család): Kicsi és közepes nagyságú kétszárnyúak. 

Lárvái minden vízben előfordulnak, így fontos szerepük van a vízminősítésben. Az 

apró lárvák karcsúak, orsós alakúak. 

- Lószúnyogok (Tipulidae család): A kétszárnyúak egyik legnagyobb családját 

képviselik a lószúnyogok. A lárvák hosszúkásak, hengeresek és a fej irányába némileg 

vékonyodóak. 

- Egyéb kétszárnyúak (Diptera rend): Számos család tartozik ide, például különböző 

legyek és szúnyogok. 

- Acsák és szitakötők (Odonata rend): Az acsák és a szitakötők lárvái is ragadozók. 

Lárvái a gyorsfolyású patakokban, folyókban, állóvizekben egyaránt előfordulnak. A 

fajai kevéssé toleránsak, a környezeti feltételek kismértékű megváltozása is 

pusztulásukat okozhatja. Légzőszerveik a potrohvégen elhelyezkedő levél alakú 

lemezek, vagy a végbélben található változatos alakú képződmények. A Szajla Holt-

Tisza számos szitakötőfajnak ad otthont. 

- Csigák: Csigák: Többnyire különböző alakú házaik alapján határozhatóak. A 

mintavételek során gyakori, kifejezetten állóvizeket preferáló fajok kerültek elő. 

 

A mintavétel során törekedtem arra, hogy a mintavételi helyek típusai különbözőek 

legyenek, hogy minél több élőhely-típus fajai felvételezhetőek legyenek. A vizsgálatok során 

5 mintavételi hely került kijelölésre. Az első mintavételi hely a Szajla északi partján található. 

A mintavételi pontra jellemző növényzet a gyökerező hínaras. A második pont a Szajla keleti 

oldalán található. Mélyebb víz, gyökerező és lebegő hínarasok, valamint nádas a jellemző. A 

harmadik pont az árnyékosabb délkeleti oldalon található, ahol jellemző a fás szárúak 

jelenléte és a gyökerező hínaras állományok. A negyedik és ötödik pont sűrű, gyökerező 

hínarasokban került kijelölésre a Szajla déli oldalán. A mintavételi pontok különbözősége is 

mutatja, hogy a víztest sokszínű, mivel több élőhely-típus is található a Szajla Holt-Tisza 

területén. A felvételezett és meghatározott gerinctelenek állóvízre jellemző, domináns fajai 

megtalálhatóak a három mintavételi ponton egyaránt.  

 

 A BISEL biotikus index (10. számú melléklet) 

 

A BISEL lényege, hogy az élőlényeket a helyszínen azonosítjuk a szabványos BISEL 

táblázatba foglaltak szintjéig, és ezen táblázat segítségével minősíthetjük a vizeink minőségét. 

A BISEL indikátorcsoportjai (BORIÁN et al. 2001): 

- Plecoptera és Heptageniidae 

- Trichoptera 

- Ancylidae vagy Ephemeroptera 

- Aphelocherius vagy Odonata vagy Gammaridae vagy Mollusca 

- Asellus vagy Hirudinea vagy Sphaeridae vagy Hemiptera 

- Tubificidae vagy Chironomus 

- Eristalinae 

 

A Szajla Holt-Tisza gerinctelen állatfajai közül az ide vonatkozó indikátorcsoportok 

alapján a víz minősége enyhén szennyezett, mert az Odonata indikátorcsoport tagjai 

találhatóak meg a vízben. 
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5. Az egyedi tájértékek bemutatása (a MSZ 20381/2009 alapján) 

 

A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében „egyedi 

tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi 

tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, 

tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.” 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: Szajla 

Holt-Tisza (8. ábra) 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi tájérték 

Típus(ok): M4. 1.2.1. Földtudományi egyedi 

tájérték 

Altípus(ok): M4.2.1.2. Geomorfológiai 

egyedi tájérték 

Fajta, (fajták): Folyóvíz munkája által 

létrehozott felszínforma 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: Övzátony-

sorozat 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi tájérték 

Típus(ok): M4. 1.2.1. Földtudományi egyedi 

tájérték 

Altípus(ok): M4.2.1.2. Geomorfológiai 

egyedi tájérték 

Fajta, (fajták): Folyóvíz munkája által 

létrehozott felszínforma 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: Övzátonyok 

közötti elvezető csatornák, laposok 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi tájérték 

Típus(ok): M4. 1.2.1. Földtudományi egyedi 

tájérték 

Altípus(ok): M4.2.1.2. Geomorfológiai 

egyedi tájérték 

Fajta, (fajták): Folyóvíz munkája által 

létrehozott felszínforma 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: Sziget (9. 

ábra) 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi tájérték 

Típus(ok): M4. 1.2.1. Földtudományi egyedi 

tájérték 

Altípus(ok): M4.2.1.2. Geomorfológiai 

egyedi tájérték 

Fajta, (fajták): Folyóvíz munkája által 

létrehozott felszínforma 

 

 

 

  

8. ábra: Szajla Holt-Tisza 

9. ábra: Sziget 

10. ábra: Facsoport 
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Az egyedi tájérték megnevezése: Az „élő” 

Tisza 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi 

tájérték 

Típus(ok): M4. 1.2.1. Földtudományi 

egyedi tájérték 

Altípus(ok): M4.2.1.2. Geomorfológiai 

egyedi tájérték 

Fajta, (fajták): Folyóvíz munkája által 

létrehozott felszínforma 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: Mocsár 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi 

tájérték 

Típus(ok): M4. 1.2.1. Földtudományi 

egyedi tájérték 

Altípus(ok): M4.2.1.4. Víztani egyedi 

tájérték 

Fajta, (fajták): Állóvízhez kapcsolódó 

képződmény 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: Facsoport 

(10. ábra) 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi 

tájérték 

Típus(ok): M4.2.2. Biológiai egyedi tájérték 

Altípus(ok): M4.2.2.1. Növényegyed, 

növénycsoport 

Fajta, (fajták): Facsoport, fasor 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: Mocsár 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi 

tájérték 

Típus(ok): M4.2.2. Biológiai egyedi 

tájérték 

Altípus(ok): M4.2.2.2. Élőhely 

Fajta, (fajták): Mocsarak, mocsárrétek 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: Ligeterdő 

(11. és 14. ábra) 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi 

tájérték 

Típus(ok): M4.2.2. Biológiai egyedi 

tájérték 

Altípus(ok): M4.2.2.2. Élőhely 

Fajta, (fajták): Láp-és ligeterdők 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: Szajla 

tájképe a védgátról (12. ábra) 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi 

tájérték 

Típus(ok): M4.2.3. Tájképi egyedi tájérték 

Altípus(ok): M4.2.2.2. Vonalas jellegű 

11. ábra: Ártéri ligeterdő 

13. ábra: Réti iszalag a lápréten 

12. ábra: Szajla látképe a védgátról 
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kilátóhely egyedi vagy jellegzetes 

látványképpel 

Fajta, (fajták): Panoráma sétaút 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: Sulymos 

csatorna látképe 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi 

tájérték 

Típus(ok): M4.2.3. Tájképi egyedi 

tájérték 

Altípus(ok): M4.2.2.2. Vonalas jellegű 

kilátóhely egyedi vagy jellegzetes 

látványképpel 

Fajta, (fajták): Panoráma sétaút 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: 

Hínárnövényzet 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi 

tájérték 

Típus(ok): M4.2.2. Biológiai egyedi 

tájérték 

Altípus(ok): M4.2.2.1. Élőhely 

Fajta, (fajták): Hínárnövényzet 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: Láprét 

(13. ábra) 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi 

tájérték 

Típus(ok): M4.2.2. Biológiai egyedi 

tájérték 

Altípus(ok): M4.2.2.1. Élőhely 

Fajta, (fajták): Lápok, láprétek 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: 

Táplálkozóhely 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi 

tájérték 

Típus(ok): M4.2.2. Biológiai egyedi 

tájérték 

Altípus(ok): M4.2.2.3. Állatok 

tartózkodására szolgáló hely 

Fajta, (fajták): Táplálkozóhely 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: 

Fészkelőhely 

Főtípusok: M.4.2. Természeti egyedi 

tájérték 

Típus(ok): M4.2.2. Biológiai egyedi 

tájérték 

Altípus(ok): M4.2.2.3. Állatok 

tartózkodására szolgáló hely 

Fajta, (fajták): Fészek, fészkelőhely 

 

14. ábra: Nyári tőzike a ligeterdőben 

15. ábra: Korcs nőszirom 
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Az egyedi tájérték megnevezése: Csatorna 

Főtípusok: M.4.1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték 

Típus(ok): M4.1.3. Termeléssel kapcsolatos egyedi tájérték 

Altípus(ok): M4.1.3.5. Vízhasználattal, vízgazdálkodással kapcsolatos egyedi tájérték 

Fajta, (fajták): Csatorna 

 

Az egyedi tájérték megnevezése: Sulymos kikötő 

Főtípusok: M.4.1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték 

Típus(ok): M4.1.2. Közlekedéssel, szállítással kapcsolatos egyedi tájértékek 

Altípus(ok): M4.1.2.3. Közlekedéssel, szállítással kapcsolatos építmény, épület, létesítmény 

Fajta, (fajták): Kikötő 

 

6. SWOT-analízis 

 

A SWOT-analízis a helyzetértékelést összekapcsolja a célok és prioritások rendszerével. 

Emellett súlyozza a helyzetelemzés megállapításait, így adott térség – jelen esetben a Szajla 

Holt-Tisza és Tiszabábolna – leírásához komplex és összefoglalt vizsgálati szintézisként is 

szolgál. 

A SWOT-analízis szükséges a terület megfelelő irányú, szakmailag irányított 

fejlődéséhez, különböző tervek, programok megvalósulásához (GEBHARD et al. 2009). 

Azért ezt az értékelési módszert alkalmaztam, mert úgy gondolom ez széleskörűen és 

mindenre kiterjedően vizsgálja az esetleges beruházások hatásait, illetve jól szemlélteti egy 

térség, ez esetben a település és a Szajla hiányosságait, lehetőségeit és a veszélyeit. 

 

ERŐSSÉGEK: 

- A Szajla Holt-Tisza nagy biztonsággal fenntartható és működése szabályozható 

- előnyös földrajzi fekvés 

- kiemelt és ismert üdülőkörzet északi kapuja 

- nagy kiterjedésű védett területek veszik körül (Hortobágy Nemzeti Park, Borsodi 

Mezőség Tájvédelmi Körzet, Ramsari területek) 

- vonzó természeti adottságok, tájképi értékek 

- kedvező környezeti állapot 

- fejlett funkciókkal rendelkező külső vonzáskörzetek közelsége (Mezőkövesd, Eger, 

Miskolc, Debrecen) 

- M3 autópálya közelsége (30 km) 

- megújulási törekvések 

- település sokszínű kulturális értékei 

- hagyományos építkezési stílust őrző házak, utcaképek 

 

GYENGESÉGEK: 

- régió- és megyehatár menti fekvés 

- kistérségi kapcsolatok 

- adottságoktól eltérő területhasználat 

- nem kellő szintű társadalmi igényesség a természeti és művi környezettel szemben 

- nagy eltérés a természeti adottságok és a társadalmi cselekvésszint között 

- település kedvezőtlen gazdasági mutatói 

- belső tőkehiány 

- munkanélküliség 

- diplomás, szakirányú végzettséggel rendelkező fiatalok hiánya 

- alacsony jövedelmi életszínvonal 

- hulladékgazdálkodás nem megfelelő színvonala 

- a települési infrastruktúra kiépítettségének hiánya 

- intézményrendszer felkészületlensége a problémák kezelésére 
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- nem kellőképpen kiépített idegenforgalmi infrastruktúra 

 

LEHETŐSÉGEK: 

- településrendezési tervek összehangolása az ökoturisztikai területekkel 

- pályázati lehetőségek bővülése 

- pályázati aktivitás és hatékonyság növekedése 

- támogatási rendszerek jobb kihasználása 

- táji adottságokhoz igazodó gazdasági technológiák elterjedése 

- természetközeli turizmus iránti igény növekedése 

- turisztikai szezon meghosszabbodása 

- úthálózat, tömegközlekedés fejlődése 

- szelektív hulladékgyűjtés, hulladékgazdálkodás megoldása 

- megújuló energiaforrások használatba vétele, támogatása 

- infrakommunikációs rendszer kiépülése 

- a település vonzerejének növekedése 

- diplomás, szakirányú képzettségű helyi fiatalok lehetőségeinek bővülése 

- szülőföldhöz való ragaszkodás 

- gondolkodásmód váltás 

 

VESZÉLYEK: 

- talaj- és vízminőség romlása 

- gazdasági helyzet romlása 

- pályázati lehetőségek csökkenése 

- állandósuló tőkehiány 

- turizmus visszaesése 

- város agglomerációk elszívó hatása 

- hulladékok kedvezőtlen mértékű növekedése 

- munkahelyteremtő beruházások elmaradása 

- elnéptelenedés felgyorsulása 

- levegő szennyezettségének növekedése a megnövekvő forgalom hatására 

- zajszennyezés megnövekedése 

- időjárási szélsőségek gyakori előfordulása, havária események bekövetkezése 

- nagyberuházások idejének elhúzódása 

- környezetvédelmi beruházások elmaradása 

- helyiek ellenszenves fellépése 

- szennyvízkezelés korszerűsítésének elmaradása 

 

7. Kérdőív 

 

A lehetőségek bemutatása és a tanösvény tematikájának kialakítása előtt egy online 

kitölthető kérdőív segítségével felmértem az ökoturisztikai érdeklődési köröket, valamint 

szokásokat. A kérdőívet összesen 85 személy töltötte ki. A kérdőívet bárki kitölthette. A 

válaszadók 75%-a nő. A kitöltők életkorát tekintve a következő eredményeket kaptam: 0-20 

éves korig 83%, 21-40 éves korig 9%, a maradék 8% 41 éves kor fölött töltötte ki a kérdőívet. 

A kérdőív kérdéseit az 11-es számú melléklet tartalmazza. 

Utazás vagy kirándulás szempontjából a válaszadók 74 %-a a belföldi nyaralásokat, 

kirándulásokat részesíti előnyben. A felmérésből az is kiderült, hogy a környezettudatos 

utazást előnybe részesítők száma 57 darab (67%), és 21% nagyon fontosnak tartja a 

környezettudatos utazást. 

A kitöltők 67%-a ismeri azt, hogy mi egy tanösvény meglátogatásának a célja. A 

válaszadók 45%-a a vizes, 34%-a a hegyvidéki, 11%-a a dombvidéki és 10 %-a az alföldi 

területeket látogatná, látogatja szívesen. Arra a kérdésre, hogy „Mi érdekli Önt a legjobban?” 

a válaszadók 41%-a az állattani értéket jelölte meg, ezt követik a tájképi értékek 33%-al. A 
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kitöltők több mint fele (66%) optimista, válaszuk alapján egy tanösvény végigjárása pozitívan 

befolyásolja, és változtatásra sarkallja a látogatót eddigi életvitelében. Azzal kapcsolatban, 

hogy mennyit költenének egy tanösvény belépőjére, a következő százalékos megoszlást 

kaptam: 0-500 Ft-ot 23%, 500-1000 Ft-ot 38%, 1000-1500 Ft-ot 26%, és 1500 Ft-tól többet 

13% költene. Végül 63-an azt is fontosnak tartják, hogy a tanösvényen globális problémákról, 

tényekről, egyezményekről is halljon.  

Összességében elmondható, hogy a felmérés eredményei optimista jövőképet adnak, 

hiszen egyre több embernek fontos az, hogy utazásai természetközpontúak legyenek, 

mindamellett fontos számukra a természetvédelem, a természeti értékek megóvása. Sokak 

szerint a tanösvények elérik a kívánt célt. 

 

8. A terület turisztikai, ökoturisztikai lehetőségei 

 

 Turizmus 

 

A világ vonatkozásában a turizmus átalakulása figyelhető meg. Új utazási etikett hódít 

teret. Az utazás felfedezést, kalandot és tanulást jelent a turisták számára, de ez csak akkor 

valósulhat meg, ha a látogatott terület nem sérül a felfedezés alatt (POELZL, 2006). A turisták 

a lakóhelyükhöz közelebb eső területeteket választják úti célul, illetve a belföldi turizmus 

megerősödése a jellemző. A turisták körében jelentős érdeklődési területté váltak a természeti 

területek, ezen belül is a védett területek látogatása, megismerése. Az idősebbek körében 

egyre bővül az egészségturisták száma, és az ezzel összekapcsolódóan az ökoturizmus 

szolgáltatásait választók száma is. 

A turizmusnak a jövőben oly módon kell átalakulni, hogy a látogatók felelősséget 

érezzenek a látogatott terület iránt, és vállalják tetteikért, életvitelükért a felelősséget 

(POELZL, 2006). 

Magyarországi viszonylatban elmondható, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás 

után a turizmus fellendült. Az utazási feltételek egyszerűbbé válása pozitívumként hatott a 

turisztikára. A magyarországi természeti értékek, területek felértékelődtek, és egyre vonzóbbá 

váltak a külföldi turisták számára. A szolgáltatások bővülése, az infrastruktúra javulása 

szintén hozzájárult ehhez a tendenciához. A fejlesztések azonban lassú ütemben zajlanak, 

hiszen a hazai pénzügyi források csekélyek. 

Magyarország fő turisztikai körzete véleményem szerint a balatoni régió. Az utóbbi 

években nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a Tisza-tavi régió hasonlóképpen tudjon 

működni. A Tisza-tavi területen leginkább az ökoturizmus, ami a húzó ág. Természeti értékei 

felbecsülhetetlenek. Ehhez a régióhoz tartozó Szajla Holt-Tisza ökoturisztikájának 

fejlesztésére szükség van, mert a településen a horgász turizmuson kívül más lehetőség nincs 

jelenleg. 

A Szajla Holt-Tisza adottságai bár igen sokrétűek, kultúrtörténeti értékei jelentősek, 

mégis kevés ember keresi fel évente a települést. Az idelátogatók nagy százalékát a „hétvégi 

házas” családok alkotják. Idejük nagy részét pihenéssel töltik, és a horgászaton kívül más 

lehetőségük sajnos jelenleg nincs. A település nem rendelkezik olyan központtal, amely 

túrákat, programokat szervezne, illetve egyesület, alapítvány sem ilyen céllal működik a 

településen. A település, helyzetéből adódóan kiváló lehetőségekkel bír, amelyek jelenleg 

fejlesztésre és kiaknázásra várnak. 

 

 Ökoturizmus 

 

Az International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

(Természetvédelmi Világszervezet, IUCN) megfogalmazása szerint az ökoturizmus:  

„Az ökológiai turizmus vagy „ökoturizmus” a környezetért felelősséget vállaló utazás és 

látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és 

múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy az kímélje azokat a 



32 
 

látogatás hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági 

előnyökhöz való juttatásával.” Fontos azonban, hogy az ökoturisztikai létesítmények, 

szolgáltatások oktató szerepet is betöltsenek. Számos esetben azonban ez az oktató jelleg csak 

a természetbe történő egyszeri kirándulást jelenti, nem kapnak a látogatók infomációkat a 

területről.  

Az ökoturizmust, a környezetvédelmet és a természetvédelmet elválaszthatatlanak kell 

tekinteni, mindamellett, hogy a térségben, a településen munkahelyteremtő funkciót is el kell, 

hogy lásson. Az ökoturisztikai tervezést úgy kell megvalósítani, hogy mind az ökológiai, 

mind a gazdasági szempontok érvényesüljenek, és harmonizáljanak (TUNGCHAWAL, 

2001). 

Az ökoturisztikai fejlesztés irányát és eredményét meghatározza a helyiek hozzáállása 

is, hiszen nem csak a látogatók viselkedése okozhat konfliktusokat, hanem a helyieké is 

(GIONGO et al. 1994). 

Tiszabábolna jelentős ökoturisztikai vonzereje a település természeti adottságai mellett 

a sokszínű és értékes kultúrtörténeti értékeiben rejlik. A település a Bükki Nemzeti Park és a 

Hortobágyi Nemzeti Park határán, illetve 3 megye határán fekszik. Jól megközelíthető 

település, közúton, vízi úton. A településhez tartozó Szajla Holt-Tisza az ökológiai 

állapotfelmérés, majd értékelés eredményei alapján érdemes arra, hogy megnyíljon a 

nagyközönség előtt. Úgy gondolom, olyan értékekkel rendelkezik a Szajla, amit be kell 

mutatni, ezzel hozzájárulva a térség, és a település fejlődéséhez. 

A Szajla jelenleg horgásztóként működik, nem megfelelő kezelés mellett. Gyakran okoz 

problémát a horgászok figyelmetlensége és önkényes akarata. A Holtág területén probléma a 

szemetelés, annak ellenére, hogy hulladéktárolókat helyeztek ki. A horgászegyesület, a helyi 

önkormányzat viszont nem üríti ki ezeket rendszeresen, vannak hiányosságok a megfelelő 

kezelés területén. 

A horgásztóként való működését tekintve egyenesen következik az, hogy csoportok 

sokszor napokat töltenek el a területen, és további probléma, hogy az elmúlt években mobil 

toalettet nem helyeztek el a területen. 

A Szajla Holt-Tisza azonban sokkal értékesebb, mintsem, hogy horgásztóként 

működjön. A tanösvény létrehozása jelentős szereppel bírna, hiszen rendszeres karbantartása 

ezeket a problémákat is megszüntetné. Úgy gondolom, hogy a horgásztó funkcióját nem 

veszítené el, ha itt létesülne egy tanösvény. 

A település ökoturisztikai lehetőségei azonban itt nem merülnek ki. Lehetőség lenne 

tájház létrehozására, egyéb tanösvény létrehozására. Azonban szükség lenne egy olyan 

információs rendszerre is, ami bemutatja ezeket a lehetőségeket az idelátogatók számára. 

Mielőtt az ökoturizmus kialakításának lépéseiről esne szó, előtte fontos megemlítenem, 

hogy az előzetes kutatások, felmérések elvégzése nélkül nem lehet elkezdeni kiépíteni az 

ökoturizmust. Kutatásaim során a terület természeti értékeit, adottságait felvételeztem, a 

terület ökológiai állapotának vizsgálatát elvégeztem. A Szajla Holt-Tisza egyedi tájértékeinek 

a kataszterezését elvégeztem, azonban még szükség van a település egyedi tájértékeinek 

kataszterezésére is, amely a jövőbeli céljaim között szerepel. A kultúrtörténeti értékek 

felvételezésének hiánya miatt azonban, főként a természeti adottságokra támaszkodó és azt 

bemutató tanösvény létrehozására van lehetőség, mert az ehhez szükséges adatokat 

összegyűjtöttem, a kutatások eredményeit összesítettem. Továbbá turisztikai térképet 

készítettem, mely ábrázolja a turizmus szempontjából fontos adatokat, objektumokat (12. 

számú melléklet). 

Az ökoturizmus kialakításának első és legfontosabb lépése a tanösvény megépítése. A 

látogatók számára komplex programot szükséges készíteni, a megfelelő célcsoportok számára. 

Tehát a célcsoportokat is meg kell határozni. Fontos első lépésként az is, hogy a megfelelő 

marketing segítségével az emberek megismerhessék és tudomást szerezzenek erről a 

lehetőségről, ne csak hazai, hanem nemzetközi szinten is. 

A megvalósulással párhuzamosan szükség lenne infrastrukturális fejlesztésekre is. Ezek 

a következők: 



33 
 

- a területről legyen információs anyag, térkép, 

- legyen szakvezető, ami kedvelt a turisták körében, illetve megakadályozhatja az 

esetleges természetkárosodást, 

- szükségesek előadások, programsorozatok, főleg iskolák részére, 

- fontosnak tartom konferenciák szervezését szakemberek, és érdeklődők számára is a 

célterületen, 

- ajánlatos továbbképzések szervezése az oktatók számára, hiszen az ismeretanyag 

beépítése az iskolai oktatásba igen fontos szerepet tölt be, mindamellett, hogy az 

oktatóknak is szükséges rendelkeznie a megfelelő tudásanyaggal, 

- legyenek a területről bemutató anyagok, kiadványok, amelyek egy része interneten 

is elérhetővé kell válnia, 

- nevezetes napokon (például: Madarak és Fák napja) programok szervezése fontos, 

melynek témája természetvédelem, a természet fontossága, a környezettudatosság, 

- a különböző célcsoportok számára különböző tudásanyag álljon rendelkezésre, 

- fontosnak tartom, hogy legyen egy olyan része a központnak, ahol játszóház 

alakítható ki; itt a gyerekek megismerkedhetnek a természetes anyagokkal, és a 

hagyományos, népi játékokkal, 

- a fenti elképzelések leghatékonyabban úgy valósíthatóak meg, ha létrejönne egy 

olyan erdei iskola, mely egy komplex oktató központot is magában foglal. 

 

Pozitívumként megemlíteném, hogy Tiszabábolna településen szabad szálláshelyek, 

magánházak, apartmanok az év nagy részében találhatóak, azok számára, akik több napot 

szeretnének itt eltölteni. Ezek a szálláshelyek modern eszközökkel felszereltek, de ennek 

ellenére a hagyományos stílust megőrizték. 

A tervek megvalósulása a jövőben szerintem fontos lenne. Egyértelmű azonban, hogy a 

megvalósuláshoz évek szükségesek. Első lépésként mégis a tanösvényt tartom a 

legcélszerűbbnek. A tanösvény képes működni központ nélkül is, a programok megszervezése 

pedig a tanösvény létrehozásával egyidejűleg megtörténhetne. 

Figyelembe kell venni azt is, hogy a területen csak megfelelő számú turistát szabad 

kiszolgálni, ezért el kellene végezni egy teherbírási tanulmányt is. A fenntarthatóságnak kell 

mindig az elsődleges szempontnak lennie. 

A fent említettek alapján, láthatóvá válik, hogy rengeteg lehetőség rejlik ezen a kis 

területen, de infrastrukturális problémák miatt még nem valósult meg.  

 

 Geoturisztikai lehetőségek a Szajla Holt-Tisza területén 

 

A nemzetközileg széles körben elterjedt és kedvelt geomorphosite- ok, illetve geosite- 

ok koncepciója alapján a terület ilyen jellegű funkció betöltésére is alkalmas. A tanösvény 

egyes állomásain geológiai és geomorfológiai információk segítségével bemutatásra kerül a 

terület kialakulásának története, valamint a különböző felszíni formák bemutatása. Továbbá 

az ilyen jellegű bemutató területek további funkcióját is képes betölteni, hiszen történelmi, 

ökológiai, gazdasági és esztétikai attrakció is fellelhető a területen. Tudományos 

információval szolgál a folyó felszínalakító munkájáról, illetve a tavi folyamatok jellegéről. 

Bemutathatóak a felszíni geológiai és geomorfológiai formák is. Összefoglalva a terület 

geosite funkciót is betölt. 

 

 A tanösvények szerepe a környezeti nevelésben és az ökoturizmusban 

 

Először is fontos tisztázni, mit is jelent a környezettudatosság. Olyan magatartásforma, 

amely az egyént felelős viselkedésre készteti az élhető környezet fenntarthatóságát szolgáló 

feladatok megvalósításában és a természeti értékek megőrzésében. Napjainkban az egyén 

felelős viselkedése nem éppen környezettudatosságot mutat. Pazarló életvitelünk mellett 
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fellelhető az érdektelenség is. Ennek oka a múltban elterjedt életmód berögződése, az 

információk hiánya és a nem megfelelő oktatás. 

A környezeti nevelés épp ezt hivatott megváltoztatni. Egy olyan nevelési forma, amely 

szemléletet segít váltani, vagy éppen kialakítani, fontos alappillére a globális problémák 

megoldásának. 

A környezeti tudat fejlesztésére különösen alkalmasak a tanösvények, mert a természet 

alkotóit a maguk valóságában mutatják be, láthatóvá és könnyen értelmezhetővé teszik a 

természetben zajló folyamatok megértését, és ezen folyamatok saját környezetükben 

figyelhetőek meg. Továbbá az állomásain a legfontosabb információkat közlik, 

végigjárásukhoz nincs szükség különleges eszközre, vagy felkészülésre. A látogató maga 

választja meg a bejárás módját, idejét és a maga tempójában járhatja végig. Többször 

végigjárhatóak, mindig új információt és élményt nyújtanak a nagycsaládosok, a csoportok 

vagy egyéni látogatók számára. A szabadidő aktív eltöltését segíti elő rejtett módon. 

Az ökoturizmus környezeti nevelés oldala tehát kiválóan érvényesül egy tanösvény 

bejárása során. Szórakoztató, könnyen elsajátítható és megérthető információk alapján a 

tudatformálás hatékonyan történik meg. Összefoglalva a környezettudatosságra nevelés egyik 

legszemléletesebb módja a tanösvény kialakítása. 

A Nemzeti Alap Tanterv (NAT, 2003) lehetőséget ad arra, hogy a tanösvényen 

megszerezhető tapasztalatokat, ismereteket az iskolák a helyi tantervükbe, műveltségi terület 

szerint beépíthessék. Ez nagymértékben elősegítheti a környezettudatos neveltségi szint 

emelkedését a felnövekvő generációk tekintetében.  

 

9. Tanösvény fogalma, tervezése. A Szajla tanösvény bemutatása, az állomások 

ismertetése 

 

A tanösvények olyan- elsődlegesen a látogatók környezeti tudatának fejlesztése céljából 

létrehozott- terepi bemutatóhelyek, amelyek turistaútvonalra felfűzött állomáson, táblán, vagy 

kirándulásvezető segítségével mutatják be egy adott terület természeti- kultúrtörténeti 

adottságait és értékeit, valamint azok megőrzésének fontosságát és módját (KISS, 1999). 

 

A tanösvény megtervezésének számos lépése van: (ANNIKA et al.2009) 

- leltár készítése 

- törvényi háttér vizsgálata 

- figyelembe kell venni a területen létesülő egyéb terveket 

- létező egyéb túraútvonalak figyelembe vétele 

- be kell vonni a helyi lakosságot 

- hely, terület kiválasztása 

- anyagi források számba vétele 

- fejlesztési terv szükséges 

 

A tanösvény tervezésénél továbbá figyelembe kell venni: 

- természeti tényezőket (KISS, 1999): bemutatásra kerülő értékek információ 

tartalma, a terület és az értékek érzékenységét, talajokat, víztani értékeket, földtani 

értékeket, kultúrtörténeti értékeket, az értékek koncentráltságát, a terület 

változatosságát, a bemutatásokra kerülő objektumok látványosságát, az értékek 

jelentőségét, a terület természetességét 

- társadalmi tényezőket (ANNIKA et al. 2009): a területre érkező látogatók száma, 

életkora, a látogatók megoszlása a lakóhelyük szerint, a tevékenységek típusai, a 

látogatók elvárásai, a látogatók érdekeltségi köre 

- gyakorlati szempontok (KISS, 1999): a terület tulajdonjoga, a lakosság pozitív 

hozzáállása helyi pénzügyi források, természetvédelmi oltalom 
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A tervezett tanösvény a Szajla Holt-Tisza kialakulását, élővilágát, a település 

kultúrtörténeti értékeit mutatja be, illetve globális problémákra hívja fel a figyelmet. A 

tanösvény az ismeretszerzés módját tekintve a tájékoztató táblás tanösvények közé tartozik, 

de önálló bejárás esetén kérhető vezetőfüzet. Az ismeretszerzés módja alapján a bemutató 

tanösvények kategóriájába sorolható be, viszont a pihenő szigeten interaktív foglalkozás is 

történhet. A bemutató tanösvények jellemzői, hogy a látogató az értékekről a kihelyezett 

táblákról is informálódhat, értelmezhet egyes folyamatokat. A bemutatásra kerülő 

ismeretanyag alapján a komplex környezetismereti tanösvények közé tartozik, amelynek célja 

a táj és a benne helyet foglaló ember által létrehozott tájelemeknek a bemutatása. Közlekedés 

módja alapján gyalogos ösvény. 

A tanösvény hét állomását úgy próbáltam meg kijelölni, hogy a területet komplexen 

képes legyen bemutatni, illetve a kultúrtörténeti értékek kapcsolódjanak a látottakhoz. A 

területről induló létező tanösvény útvonala, bemutató anyaga nem egyezik meg az általam 

tervezettel, csupán kiindulópontja azonos, információanyaga nem (13. számú melléklet). 

 

A tanösvény adatai a következőek:  

- állomások száma: 7 darab 

- legrövidebb távolság: 880 méter 

- leghosszabb távolság: 1100 méter 

- bejárásra szükséges idő: 45-60 perc 

- szintkülönbség: 0 méter 

- speciális eszközökre nincs szükség, bárki képes teljesíteni 

 

- a tanösvény építési anyagai kizárólag természetes anyagok (fa, nád, a fa tartósítására 

szurok) 

- táblák: indítótábla nagyméretű, a többi kisméretű, döntött fedőlapú tábla, amelyek 

kevésbé hatnak zavaróan a természeti környezetünkben (16. ábra) 

- táblák anyaga: akác 

- a látogató kiépített pallóúton sétálhat végig, amely a mocsaras és vízzel borított 

területen különleges élményt nyújt 

- a látogatók egy esővédő kunyhóba húzódhatnak rossz idő esetén 

- a pihenő szigeten egy madármegfigyelő torony segítségével az egész területet 

beláthatják- távcsövek biztosítása fontos 

- a pihenő szigeten interaktív, vízi gerinctelen gyűjtés, vizsgálat 

- padok, hulladéktárolók kihelyezése, az esővédő kunyhóban régi fényképek 

elhelyezése 

- mozgáskorlátozottak számára megfelelő szélességű pallók, megfelelő építési 

technológiák alkalmazása 
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16. ábra: Indítótábla és bemutatótábla 

 

A tervezett tanösvény a látogatók szempontjából a legkedvezőbb adatokkal, információs 

anyagokkal rendelkezik. 45-50 perc alatt kényelmesen bejárható. A kiépített látogatóhelyeket 

egymással kiépített útvonal köti össze. Kiépített bemutatási rendszerrel (információs táblák), 

esővédőkkel és alapinfrastruktúrával ellátott ösvény. Az indító és fogadó helyszínen 

parkolásra alkalmas hely adott, illetve 10 percnyire tömegközlekedési megállóhely 

rendelkezésre áll. 

 

A tanösvény célcsoportjai az óvodások, kisiskolások, a középiskolások, a családosok és 

az idősebbek. Célcsoportnak megfelelően a túravezető a megfelelő információkat közli, 

minden korosztály megtalálja a számára megfelelő látnivalókat. Fontos, hogy az egyéni 

érdeklődést felkeltsék a tanösvényen látottak, azért is tartom fontosnak, hogy a pihenő 

szigeten interaktív foglalkozás valósuljon meg, a madármegfigyelés mellett. 

Az ismeretanyag elsajátítása szórakoztatóan, komplex ismeretanyag segítségével 

történik, amely rávilágít a holisztikus szemlélet fontosságára. 

A tanösvény komplex tanösvény. Az állomásokon a látogatók színkódos táblákkal 

találkoznak. A színkódok minden esetben az azonos témakör köré fűződő adatokat 

tartalmazzák. Ez lehetővé teszi, hogy a tanösvény többszöri bejárása új információkkal 

szolgálhasson, illetve az ide látogató eldöntheti, milyen szemszögből kíván megismerkedni a 

területtel. A látogatókat tehát egy- egy állomáson 4 tábla fogadja. Ezen táblák bemutatják a 

kultúrtörténeti értékeket (sárga), botanikai-zoológiai értékeket (zöld), geológiai, 

geomorfológiai értékeket (barna), és a globális vonatkozásokat, információkat (kék). 

 

A tanösvény állomásai: 

- Indító tábla: Szajla 

- 2. állomás: Puhafa ligeterdő 

- 3. állomás: Ártér 

- 4. állomás: Nádas 

- 5. állomás: Nyílt víz 

- 6. állomás: Pihenősziget 

- 7. állomás: Szivattyúház 
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Az Indító tábla részletes bemutatása, bemutatótáblán található információk rövid 

ismertetése: 

 

Az állomás a Szajla egyik öblítő csatornáján átívelő hídon található. Ezen az állomáson 

a település bemutatása, a tanösvény rövid ismertetése kap szerepet (távolság, időtartam). 

Szerepel a táblán egy térkép is a tanösvényről, illetve a következő felirat: „Kérlek, ne vigyél el 

semmit, csak a fotóidat, kérlek, ne hagyj itt semmit, csak a lábnyomodat, kérlek, ne ölj meg 

semmit, csak az idődet! Jó utat és kellemes időtöltést kíván a tanösvény kezelője és 

fenntartója”. 

A kultúrtörténeti értékek közül a település történetéről kapna bővebb információt az 

idelátogató. Természeti vonatkozásban a Holtág alapadatai, geológiai, geomorfológiai 

vonatkozásban pedig a kialakulása kerül bemutatásra. Képek mutatják be a Szajla Holt-Tisza 

megjelenését a négy aspektusban. 

 

Az indító tábla tartalma: 

Kultúrtörténet: 

- Tiszabábolna első írásos emléke 1215, Bobona néven 

- Bábolna család birtokát képezte 

- kezdetben templomos hely 

- település története nem választható el Montaj történetétől 

- török időben - pusztulás a térségben – Bábolna adózott a töröknek 

- felszabadító háborúk – pusztulás – menekülés az Intula-szigetre 

- XVIII. század- település újjászervezése 

- jelenlegi név: Tiszabábolna – 1905. április 15 

 

Zoológia-botanika: 

- a tiszai Alföld hazánk egyik legjellemzőbb tája 

- diverz élővilág 

- 9 hektár 

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli határán, a Tisza-tó északi oldalán fekszik 

- nem védett 

- kezelője: Tiszabábolna Önkormányzata és a Rákóczi Sporthorgász Egyesület 

 

Geológia, geomorfológia: 

- kialakulása nem köthető a Tisza szabályozási metódusához 

- pleisztocén- holocén határán alakult ki 

- övzátonyok bemutatása, holtág keletkezése, és jellegzetességei 

 

A 2. állomás részletes bemutatása, bemutatótáblán található információk rövid 

ismertetése: 

 

A második állomáson négy kisméretű információs tábla kerül elhelyezésre. 

Kultúrtörténeti vonatkozásban a fahasználat, építkezés a fő információ. A természeti táblán a 

puhafa ligeterdő élővilága, jellemzői, elterjedési térképe jeleníthető meg. Földtudományi 

értékek közül a geológiai szelvény és a talajtípus ismertetését, annak jellemzőit olvashatja az 

idelátogató. A negyedik táblára vizes élőhelyeket védő egyezmények kerülnek. 

 

Az információs táblák tartalma: 

Kultúrtörténet: 

- építkezés 

- helyszínen található természetes anyagokból 

- vályogházak, azok stílusa 

- „patics fal”- (levert karók közé font vesszőből készített falazat) 
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- a házak fehérre voltak meszelve (kép) 

- nádtető 

 

Zoológia-botanika: 

- évente többszöri vízborítottság 

- lombkoronaszintjét elsősorban fűz (Salix)- és nyár (Populus)- fajok képezik 

- cserjeszintje viszonylag szegényes, tömegesen fordul elő a hamvas szeder (Rubus 

caesius) 

- a gyepszintben jelentős szerepet játszanak a mocsári növények 

- képek: sárga nőszirom (Iris pseudacorus), nyári tőzike (Leucojum aestivum), fekete 

nadálytő (Symphytum officinale) 

 

Földtudományi: 

- az üledék fiatal, holocénkori üledék 

- a talaj típusa réti öntéstalaj 

- felületi vízborítás vagy magas talajvízszint jellemzi 

- kialakulhat levegőtlen, reduktív közegben: glejesedés 

 

Globális: 

- Ramsari Egyezmény ismertetése: Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, 

különös tekintettel a vízimadarak élőhelyeire. 

- 1971. február 2.-án kezdődtek a tárgyalások és ekkor fogalmazták meg a szövegét 

(Ramsar, Iran) 

- 1975. december 21.-én lépett hatályba 

- 1979.-ben csatlakozott Magyarország 

- A ramsari egyezmény célja a vizes élőhelyek megőrzésének elősegítése, és az ehhez 

szükséges jogi, intézményi keretek megalapozása. Az általa létrehozott Nemzetközi 

jelentőségű vadvizek jegyzékében minden résztvevő állam legalább egy vadvizes 

területe szerepel. 

 

A 3. állomás részletes bemutatása, bemutatótáblán található információk rövid 

ismertetése: 

 

A harmadik állomáson szintén négy tábla kerül elhelyezésre. Bemutatásra kerül az ártéri 

gazdálkodás, a kaszálórét fajai. Geológiai, geomorfológiai tekintetben a feltöltődés, és az 

ártéri síkságok alakulása a fő téma. Globális problémakör a mezőgazdasági területek 

terjeszkedése, és az ártéri síkságok intenzív mezőgazdasági művelése. 

 

Az információs táblák tartalma: 

Kultúrtörténet: 

- vízhaszonvétel, mint halászat, régi halászati módok, eszközök 

- nádasok, gyékényesek, füzesek haszonvétele 

- vízi közlekedés (ladikok) 

- legelők, kaszálók igénybevétele 

- tógazdálkodás, foki halászat bemutatása (a középkortól adatok) 

- a foki halászat eszközei: cége (egymásmellé vert farönkökkel történt vízrekesztés), 

hálók 

- vízimalmok (középkori adatok, térképen ábrázolt malom) 

- sulyom termésének gyűjtése, kenyér helyettesítője ínséges időben 

- „csíkászás”, mocsaras vizekben, főleg télen 

 

Zoológia-botanika: 

- vegetációs időszak jelentős részében üde 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C5%91hely
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- domináns fűfajok (Festuca arundinacea, F. pratensis, Poa pratensis, P. trivialis) 

- képek: réti iszalag (Clematis integrifolia), a korcs nőszirom (Iris spuria) (15. ábra) 

- gyalogakác agresszív terjeszkedése 

 

Geológiai, geomorfológiai: 

- zöldár 

- felszínalakító munka, a Tisza elöntéseinek hatása, jellemző formavilág 

- 3 dimenziós térkép a területről 

- feltöltődés: mocsarak, lápok kialakulása 

 

Globális: 

- a mezőgazdaság intenzív művelési ágainak káros hatásai 

- gyepek feltörése 

- nincs értelme ezeket a területeket művelés alá vonni az állandó elöntések miatt 

- természeti értékek pusztulását okozhatja 

 

A 4. állomás részletes bemutatása, bemutatótáblán található információk rövid 

ismertetése: 

 

A negyedik állomáson létesülne a megfigyelő kunyhó, mely rossz idő esetén az eső 

ellen védi meg a látogatókat. Ebben a kunyhóban padok, asztalok is helyet kapnak, illetve 

ablakokon keresztül a nádas élővilága is megfigyelhető. 

A kultúrtörténeti táblán az állattartás hagyományairól olvashat az idelátogató. 

Természeti értékként a nádas élővilága kerül bemutatásra, különös tekintettel vízhez kötődő 

rovarokra és más, vízi gerinctelen szervezetekre. A geológiai, geomorfológiai tábla ismerteti 

az eutrofizáció fogalmát, folyamatát, míg a globális tábla a globális felmelegedést mutatja be. 

 

Az információs táblák tartalma: 

Kultúrtörténeti: 

- a megélhetés alapja volt 

- ifjú pár számára: hozományba a fiastehén gazdaságalapozónak számított 

- 1895 előttről nincsenek megbízható statisztikai adatok 

- a jószággyarapodás a TSZ időszakra tehető 

- szarvasmarha, juh, sertésállomány gyarapodás 

- külső legelőkön minden fedél nélkül tartották a jószágokat 

- szorulás (behajtás) után a jószág az ólban telelt 

- extenzív állattartás (mai napig, de csak a juhoknál) 

- nagy hagyomány az aprójószág tartása 

- napjainkra visszaszorult az állattartás 

- képek a népviseletről (pásztor) 

 

Zoológia-botanika: 

- a nádasok (Phragmition communis) egyre növekvő területet borítva teszik 

változatossá a tájat 

- részekre osztják, mozaikossá teszik a nyíltvizes területeket 

- fészkelő és táplálkozó hely 

- képek: szép légivadász (Coenagrion puella), mocsári tegzes (Limnephilus 

rhombicus), cifra rák (Orconectes limosus) 

 

Geológiai, geomorfológiai: 

- egy olyan folyamat, melynek során foszfor és nitrogén túl nagy mennyisége a víz 

elalgásodásához vezet. 
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- eutrofizálódás folyamán az állóvizekben a tápanyag feldúsul, ezért elszaporodnak az 

elsődleges termelő szervezetek: fitoplankton, gyökerező hínár-, mocsári növények. 

- az eutrofizáció természetes és mesterséges tavakban egyaránt előfordul 

 

Globális: 

- globális felmelegedés hatása a Szajlára 

- csapadék térbeli eloszlásának megváltozása 

- éghajlatváltozás 

- a globális felmelegedést okozó tényezők 

 

Az 5. állomás részletes bemutatása, bemutatótáblán található információk rövid 

ismertetése: 

 

Az ötödik állomáson, információs táblán csak a halak kerülnek bemutatásra. A Szajla 

Holt-Tisza gazdag halfaunával rendelkezik. Képek segítségével a látogató megismerkedhet a 

gazdasági haszonnal bíró halakkal, a védett fajokkal és azokkal a fajokkal, amelyek 

betelepítése, majd gyors elterjedése problémát okoz. 

 

- Gazdasági jelentőségű halak (képekkel illusztrálva): leső harcsa (Silurus glanis), 

tükörponty (Cyprinus carpio communis), nyurga ponty (Cyprinos carpio), 

közönséges tőponty (Cyprinos carpio carpio) 

- Védett halak (képekkel illusztrálva): botos kölönte (Cottus gobio), fenékjáró küllő 

(Gobio gobio), réti csík (Misgurnus fossilis), tarka géb (Proterorhinus marmoratus) 

- Betelepített halak (képekkel illusztrálva): amur (Aspius aspius), fehér busa 

(Hypophthalmichthys molitrix) 

 

A 6. állomás részletes bemutatása, bemutatótáblán található információk rövid 

ismertetése: 

 

A hatodik állomás a pihenő sziget. A szigeten kerül elhelyezésre a madármegfigyelő 

torony, ezen kívül padok és asztalok. A kilátótorony megépítésére azért van szükség, mert az 

útvonal mentén nincs természetes kilátópont, ahonnan a környék tágabb környezete belátható 

lenne. Az állomáson a látogatók a madárfaunával ismerkedhetnek meg. A szigeten két tábla 

kerül kihelyezésre. Ezeken a táblákon a madarak fotói tekinthetőek meg, valamint egy rövid 

leírás a madarakról (elterjedése, védettsége, életmódja). 

A szigeten a csoportok számára (igény szerint) vízi gerinctelen gyűjtést hajt végre a 

szakvezető, mely segítségével a gerinctelen állatok bemutathatóak. Fontos, hogy ez a 

foglalkozás interaktív módon történjen, a látogatóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 

maguktól ismerjék fel a vízi gerincteleneket, megfigyelhessék azokat nagyítók segítségével. 

A madármegfigyelő torony segítségével az egész terület belátható, távcsövek 

biztosításával a Szajlán élő madarak megfigyelhetőek. 

A pihenő szigeten helyet kap egy kisebb kalandpark, mely természetes anyagokból 

készül, és a látogatók figyelmét újra felkelti.  

 

A táblán bemutatott madarak: 

- szürkegém (Ardea cinerea) 

- üstökösgém (Ardeola ralloides) 

- nagykócsag (Egretta alba) 

- kiskócsag (Egretta garzetta) 

- bakcsó (Nycticorax nycticorax) 

- törpegém (Ixobrychus minutus) 

- függőcinege (Remiz pendulinus) 

- dankasirály (Chroicocephalus ridibundus) 
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- jégmadár (Alcedo atthis) 

 

A 7. állomás részletes bemutatása, bemutatótáblán található információk rövid 

ismertetése: 

 

A hetedik, vagyis utolsó állomás három tábláján a település nevezetességei, a hínarasok 

jellemző társulásai, a hüllők, kétéltűek és a szemetelés problémája kerül bemutatásra. Az 

utolsó állomáson egyéb lehetőségekre való figyelem felhívása, és az elköszönés is fontos. 

 

Az információs táblák tartalma: 

Kultúrtörténet: 

- templom: 1795-ben épített templom 1845-ben összedőlt, 1872. szeptember 8.-án 

felavatták az új templomot (kép) 

- díszes oltárkép: Sajtóssy Alajos, 1872 

- hordozható Mária kép: Kalivoda Mihályék, 1872 

- Jézus szívét ábrázoló faragott szobor: Besenyei Bertalan, 1912 (kép) 

- Művelődési ház: 1960-ban épült (kép) 

 

Zoológia-botanika: 

- lebegő hínártársulások (Hydrocharition) 

- békalencse hínár (Lemno- Utricularietum) 

- vízipáfrány- hínár (Salvinio-Spirodeletum) (kép) 

- tündérrózsa hínárok (Nyphaeetum alboluteae)- állománya zsugorodik (kép) 

- sulyom-hínár (Trapetum natantis)- Európában eltűnő, Vörös könyves faj (kép) 

- kétéltűek: vöröshasú unka (Bombina bombina), kis tavibéka (Rana lassonae) 

- hüllők: vízisikló (Natrix natrix) 

 

Globális: 

- környezettudatosság: Olyan magatartásforma, amely az egyént felelős viselkedésre 

készteti az élhető környezet fenntarthatóságát szolgáló feladatok megvalósításában 

és a természeti értékek megőrzésében. 

- felelős viselkedés 

- környezeti nevelés 
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VII. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 

A kutatások, vizsgálatok eredményei alapján a Szajla Holt-Tisza tájökológiai állapotát 

szükséges fenntartani, javítani. A megfelelő kezelés, szabályozás lehetővé teszi, hogy a 

területen fellelhető élőhelyi, növénytani, állattani, tájképi és földtudományi értékek 

hosszútávon fennmaradjanak, állapotuk javuljon. 

A terület Natura 2000-es terület, ezért speciális kezelés valósul meg a Szajla Holt-Tisza 

térségében. Az előírt intézkedések segítségével és a kutatás eredményeit figyelembe véve a 

terület tájökológiai állapotát előtérbe helyezve, környezetorientált turizmus valósulhat meg a 

Szajla Holt-Tiszán. 

A Tisza-tó térségének jövőképe az, hogy fenntartható környezethasználatával, 

természetközeli turizmusa által ismert és közkedvelt központtá váljon. Ehhez szükséges az, 

hogy a Szajla Holt-Tisza, Tiszabábolna, mint a Tisza-tó északi kapuja is megfelelő 

infrastruktúrával rendelkezzen, fejlődjön, hozzájárulva a Tisza- tó térségének fejlődéséhez is.  

A település és a Szajla fenntartható, ökoturisztikai szempontú használata, a megvalósuló 

tanösvény segítségével, megfelelő infrastruktúrával hozzájárulhat a térség színvonalának 

emelkedéséhez. A Szajla tanösvény megépülése számos pozitívummal járna, hiszen a 

megfelelő kezelés és ellenőrzés hozzájárulna a víz minőségének javulásához és stabilitásához. 

Az üdülőkörzet színvonalasabbá és élhetőbbé válna, amihez kulturált szolgáltatások, 

lehetőségek párosulnának. Változatos természeti és épített környezete vonzza a 

természetközeli turizmus iránt érdeklődőket. 

Mindemellett a helyi lakosok alkalmazásával a lakosság anyagi helyzete, életszínvonala 

javulna, a település újra vonzóvá válhatna. A szemlélet folyamatos átalakulásával a lakosok 

példamutató, fenntartható életvitelt folytathatnának, mely életvitelt az idelátogató 

megtapasztalhatnának és egyéb településeken is beépíthetnék ezen szokásokat saját életükbe. 

A település fogyatkozó népessége megállíthatóvá válna. A térség egészére hatással 

lehetne a település ökoturisztikai fejlődése, hiszen az idelátogatók más településeken keresztül 

érkeznek ide, ahol megállhatnak, fogyaszthatnak, hozzájárulva egyéb települések bevételéhez 

is. 

A területen zajló turisztikai formák folyamatos követést és ellenőrzést követelnek meg. 

Biztosítani szükséges a folyamatos kutatást. Ezen kutatások a következőek: folyamatos 

piackutatás - mind hazai mind pedig nemzetközi téren-, és rendszeres környezeti 

terhelhetőség- és hatásvizsgálat. Továbbá szükségesnek tartom egy kutatási programterv 

összeállítását, az újabb kutatási módszerek megismerését, használatát és az eredmények 

megjelentetését. 

A falusi turizmus szempontjából fontos, hogy a település is megfelelő környezeti 

állapottal rendelkezzen. Véleményem szerint a Szajla tanösvény létrehozásának ez is szerves 

része. Fontos, hogy a terv megvalósulásakor az egyensúly megmaradjon, mert a személyes 

élményt adó környezet mellett, a pihenésre vágyók igényeit is ki kell elégítenie a 

településnek. Jelenleg a falusi turizmus elemei kiaknázatlanok, melynek okai az anyagi forrás 

hiánya mellett a lakrészek kialakításának hiányai. Magyarországon a falusi turizmussal, öko- 

és geoturizmussal kapcsolatos tevékenységek kezdetleges infrastruktúrával és szakmai 

háttérrel rendelkeznek, ezért a kialakítás előtt javaslom, hogy nemzetközi példák 

tanulmányozásán keresztül alakítsák ki ezen szolgáltatásokat. 

Összességében a jövőkép a terület megfelelő kezelésével pozitívumokat hordoz. Ehhez 

azonban szükséges a szabályozás, a szabályok betartatása, és betartása. A természetorientált 

gondolkodásmód kialakítása, és nem utolsó sorban a megfelelő mennyiségű anyagi forrás 

megteremtése. 
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VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A tiszai Alföld, a Tisza holtágainak formái és természeti jelentőségei hazánk egyik 

legjellemzőbb és legértékesebb területeit alkotják. A Szajla Holt-Tisza területe így jelentős és 

igen fontos az egész ország számára. Jelenleg Natura 2000-es terület, Különleges 

Madárvédelmi Terület és Különleges Természetmegőrzési Terület is. A holtág természeti 

folyamatok eredményeképpen alakult ki, a tiszai szabályozás előtti képet megőrizve. Így nyújt 

ma élményt, pihenésre és tanulásra alkalmas helyet számunkra. 

A Szajla Holt-Tisza egy 9 hektáron elterülő holtág. Napjainkban horgásztóként 

működik. 

A Szajla már a település megjelenése óta antropogén hatásoknak van kitéve, hiszen a 

helyi lakosság már az 1300-as évek óta jelen van a területen, használta és napjainkig 

használja, mint építőanyag- és élelmiszerforrás. A lakosság életének szerves részét képezi a 

terület, hiszen halászat és építészet is települt az itt előforduló természetes anyagokra. 

Napjainkban már nem jellemző, de az előző évtizedekben az ártéri gazdálkodás is nagy 

hagyománnyal rendelkezett. A modernkor kiaknázatlan lehetőségeit rejti a Holtág, melyek 

különböző turisztikai ágazatokon keresztül valósulhatnak meg. 

A kutatás számos eredménye közül a legelső az, hogy a holtág a pleisztocén-holocén 

határán, természetes módon alakult ki, melyet igazolnak a fúrások eredményei és a 

háromdimenziós térképek. A területen réti öntéstalaj található. A talajban glejesedési 

folyamatok is megfigyelhetőek az állandó és az időszakos vízborítás miatt. Erre bizonyíték, 

hogy a fúrások során zöldes színű glejes rétegek kerültek a felszínre. 

A következő vizsgálatok florisztikai és faunisztikai vizsgálatokra irányultak, melyeknek 

eredménye, hogy a flóralista és az állatfajokat tartalmazó lista elkészülhetett. A SzMT 

diagramról leolvasható, hogy a természetességre utaló elemek közel azonos mértékben 

jelennek meg a flórában, mint a bolygatottságra utalók. A terület bolygatottságának oka, hogy 

a Szajlát védgát övezi, továbbá a láprétet kaszálóként használták. 

A BISES Biotikus index alapján a víz minősége enyhén szennyezett, amely oka az 

antropogén behatás, hiszen a Holtágba ömlő csatorna a környező mezőgazdasági területek 

vizeit gyűjti össze.  

A település és a Szajla Holt-Tisza ökoturisztikai és geoturisztikai lehetőségeinek 

felméréseként azt az eredményt kaptam, hogy a leírtakat érdemes lenne megvalósítani, hiszen 

számos pozitívummal járna. A tanösvény alkalmas az ökoturizmus definícióiban előírt 

feltételeknek a megteremtésére, melyeken keresztül hozzájárulna a környezettudatosság 

kialakításához, és a tanuláshoz is. 

Végezetül elmondható, hogy véleményem szerint a kutatás elérte célját és teljesítette a 

kitűzött követelményeket, hiszen igazolta feltevéseimet.  
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1. BEVEZETÉS 

1.1. A témaválasztás indoklása 

A geográfia az egyik legrégebbi tudományok közé tartozik. A felsőoktatásban a földrajz 

szakon megszerzett ismeretek nem minden esetben a piac igényeit követik, sokszor kevés a 

szakmai gyakorlattal töltött idő. A geográfus szakmát nehézzé teszi, hogy alapvető hátrányban 

szenved az ismertsége és a presztízse, hiányosságokkal rendelkezik maga a szakma rendszere 

is (MEZŐSI G. 2007). 

2004. május 1-ei csatlakozással Magyarország elfogadta az egységes oktatásról szóló 

Bologna-i Chartát. Mára már több értékelés is született a Bolognai rendszer előnyeiről és 

hátrányairól. Az egyik megállapítás, hogy BSc-képzési rendszer a három év alatt nem ad 

lehetőséget az elmélyültebb elméleti és gyakorlati felkészülésre, és a félév szakmai gyakorlat 

sem nyújt elegendő felkészültséget, munkavégzésre alkalmas jártasságot. Mindezek miatt 

szükséges a képzés átgondolása, a gyakorlati képzés erősítése, a szakmai háttér minimumának 

biztosítása (MAGDA S. – HERNECZKY A. – MARSELEK S. 2008). - olvashatjuk a Bolognai-

rendszer rövid értékelésében. 

A mai gazdasági-társadalmi viszonylatban különösen nehéz elhelyezkedni, főleg ha egy 

alapszak kevésbé ismert vagy kevésbé gyakorlat-orientált. „A geográfus szakma nemzetközi 

szinten is nyitottabbá vált a földrajztudomány tárgyára, módszereire, a megközelítés 

módozataira és a földrajzi értékelés (geografikum) viszonylag közmegegyezésen alapuló 

közös formáira irányuló rendezőelvek kidolgozására” (VOFKORI L. 2004).  

A pályakövetés egyik kiemelt célja, hogy az oktatási intézményekben eltöltött idő alatt és a 

végzés után is segítsen tervezni a tanulóknak és a hallgatóknak a karriertervezésében. 

Legfőképpen a felsőoktatás és a munkahely közötti átmenetre törekszik hasznos tanácsokat 

adni. Tehát fontos az egyes tudományágak végzett szakembereinek megismerése, hogy 

példával szolgáljunk a jövő generációjának. 

(http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/palyakovetes_es_alumni/mire_jo_a_palya

kovetes 2012.04.31) 

A fentebb említett gondolatok alapján érdemesnek találjuk, hogy megvizsgáljuk a 

munkaerőpiac és a geográfus tudomány és szakma kapcsolatát az Eszterházy Károly Főiskola 

példája alapján. 

http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/palyakovetes_es_alumni/mire_jo_a_palyakovetes
http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/palyakovetes_es_alumni/mire_jo_a_palyakovetes
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1.2. A kutatás célja 

A dolgozat első fő célkitűzése, hogy bemutassuk az egri Eszterházy Károly Főiskolán 

végzett földrajz szakos hallgatók pályakövetését. Következtetéseket vonunk le abból, hogy a 

diploma megszerzése után hol, milyen formában helyezkedtek el, hogyan alakult a pályájuk. 

Második fő célkitűzésünk, hogy a geográfus szakma iránti munkaerő-piaci igényt 

felmérjük, figyelembe véve a pályakövetési vizsgálatunkban tapasztaltakat. Megvizsgáljuk 

továbbá, hogy milyen lehetőségekkel rendelkeznek a jelenleg is felsőoktatásban résztvevő 

hallgatók a munkahely-keresésük alkalmával. 

Ezen fő célkitűzéséket részletezve az alábbi konkrét kérdésekre keressük a választ: 

Az első fő célkitűzés esetén: 

 A hallgatók a végzésük után mennyi idő alatt helyezkedtek el? 

 Mekkora mobilitásra hajlandók a végzett hallgatók? 

 Szükségük volt-e további képesítésre? 

 Mennyire volt sikeres álláskeresésük? 

 Milyen véleményekkel távoztak az intézményből? 

 Járt-e előnnyel vagy hátránnyal a végzett hallgatók számára munkaerő-piaci 

elhelyezkedésben a TDK pályamunka készítése? 

A második fő célkitűzés esetén: 

 Milyen kompetenciái vannak a geográfusoknak? 

 Hol és milyen formában tud elhelyezkedni a geográfus szakma az állami 

szektorban? 

 Milyen lehetőségei vannak a geográfusoknak a vállalati szektorban? 

 Milyen előnyei és hátrányai vannak a non-profit szektornak a geográfusok 

számára? 

 Milyen ismeretekkel rendelkezik/rendelkezzen egy gyakorlatban dolgozó és alkotó 

geográfus? 

 Milyen pozitív példákkal rendelkezik Hollandia, Anglia és Németország 

területfejlesztő geográfus képzése a hazai oktatás számára? 
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1.3.  Az alkalmazott vizsgálati módszerek 

A kutatás jellegéből adódóan többféle, egymást kiegészítő kutatási módszer alkalmazására 

került sor. 

 Elsődleges módszer volt, hogy az elméleti részeknél a téma több részében is 

megjelent, internetes és könyvtári terjesztésben kiadott magyar és idegen nyelvű munkákra, 

szakcikkekre, értekezésekre, ismeretterjesztőkre támaszkodtunk. Felhasználtuk például a 

Geográfus Hírlevél, Tér és Társadalom, Közigazgatási szemle, Educatio, Falu, város, régió és 

a Comitatus Magazin, Collegium Geographicum kiadványt. 

 A második módszer a kérdőívezés volt, amelyet az interneten a www.kerdoivem.hu 

segítségével szerkesztettünk meg. A pályakövetésnél az IWIW kapcsolathálózat és az 

http://www.egerfoldrajz.hu földrajzos közösségi oldal segítségével sikerült a kérdőív 

internetes linkjét terjeszteni, amely a http://www.kerdoivem.hu/surveys/preview/200032623/ 

lapon vált kitölthetővé. Rendelkezésre álló különböző adatbázisok feldolgozásához és 

tárolásához a Microsoft Excel 2003 számítógépes programot használtuk fel. A kérdőívet a 

Csíki B. 2009-es Babes-Bolyai Tudományegyetem pályakövetése alapján, Kajati György 

témavezető és az Eszterházy Károly Főiskola Karrier Iroda segítségével állítottuk össze. 

 A harmadik módszerként diagramszerkesztést alkalmaztuk, amelyhez a Microsoft 

Office Excel 2007 és Word 2007 számítógépes programokat használtuk fel. 

 Negyedik módszerként különböző internetes adatbázisokat használtam fel a geográfus 

állás lehetőségeinek és munkaerő-piaci igényeinek bemutatására. Ezek között szerepelnek 

különböző álláslehetőségeket közlő internetes portálok, a Szegedi Egyetem működtetésében 

álló http://alumni.fft-geo.hu/?q=content/geoadatb%C3%A1zis és a FELVI DPR 

http://www.felvi.hu/diploman_tul honlapon közölt adatokat. A geográfus állas lehetőségeket a 

Google keresőbe beírt „geográfus álláslehetőségek” keresés alapján gyűjtöttem össze. A 

vizsgált állásportálok: www.sztekarrier.hu, http://eupalyazatiportal.hu, www.expresss.hu, 

http://www.profession.hu https://kozigallas.gov.hu, http://www.topjob.hu. 

1.4. A dolgozat felépítése 

A dolgozat alapvetően két fő szerkezeti egységből tevődik össze, melyek kisebb 

fejezetekre lettek lebontva az átláthatóság kedvéért, amelyek szintén kisebb részekre lettek 

tagolva, hogy értelmezhetőbbek legyenek. 

http://www.egerfoldrajz.hu/
http://www.kerdoivem.hu/surveys/preview/200032623/
http://alumni.fft-geo.hu/?q=content/geoadatbázis
http://www.felvi.hu/diploman_tul
http://www.sztekarrier.hu/
http://eupalyazatiportal.hu/
http://eupalyazatiportal.hu/
http://www.expresss.hu/
http://www.profession.hu/
https://kozigallas.gov.hu/
http://www.topjob.hu/
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Az első fő szerkezeti (2. fejezet) szakirodalom feldogozással feltárjuk a földrajztudomány 

néhány elméleti jellemzőit és elemezzük az egri Eszterházy Károly Főiskola végzett földrajz 

szakos hallgatóinak hogyan alakult a pályája. A dolgozat további több kisebb szerkezeti 

egységre lett bontva a kutatás jellege és részletei miatt.  

 Az első alfejezetben a földrajz tudomány alapjaival tekintjük át.  

 A második alfejezetben az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz tanszékéről 

tájékozódhatunk. 

 A harmadik alfejezetben a pályakövetés tapasztalatait mutatjuk be. 

 A negyedik alfejezetben a kérdőív kiértékelését és a pályakövetés tapasztalatait 

értékeljük, és mutatjuk be az összefoglalt eredményeket. 

A második fő szerkezeti egységben (3. fejezet) a geográfus szakmát tárjuk fel a 

pályakövetés eredményei alapján. Ezt a szerkezeti egységet 3 kisebb szerkezeti egységre 

tagoltam. 

 Az első részben a geográfiát, mint hivatást mutatjuk be kiemelve a jellemző 

tulajdonságokat. A rendelkezésre álló kutatások és szakirodalmak is megemlítésre 

kerülnek. 

 A második részben a terület-, térség- és településfejlesztő geográfusok lehetőségeit 

mutatjuk be munkaerő-piaci szektoronként. Felhasználjuk a pályakövetésben kapott 

eredményeket és a Szegedi Egyetem (http://alumni.fft-

geo.hu/?q=content/geoadatb%C3%A1zis) valamint a FELVI DPR 

(http://www.felvi.hu/diploman_tul) által közölt adatokat. Álláskereső portálok 

segítségével, konkrét példákkal prezentáljuk a 2010-es munkaerő-piaci 

lehetőségeket. 

 A harmadik részben pedig a 2010-es és 2011-es álláslehetőségeket gyűjtjük össze, 

bemutatva a geográfusok álláslehetőségeit szektoronként. 

A két fő szerkezeti egységet lezáróan egy kis összefoglaló részben összesítem a kutatás 

során levont következtetéseket, és mutatom be a kapott eredményeket. 

A dolgozat során a szó szerinti idézetek és a bővebb szakirodalmi és információs 

lehetőségek az irodalomjegyzék fejezetben vannak megjelenítve. 

http://alumni.fft-geo.hu/?q=content/geoadatbázis
http://alumni.fft-geo.hu/?q=content/geoadatbázis
http://alumni.fft-geo.hu/?q=content/geoadatbázis
http://www.felvi.hu/diploman_tul
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2. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA FÖLDRAJZ SZAKOS HALLGATÓINAK 

PÁLYAKÖVETÉSE 

2.1. A földrajz fogalma és felsőoktatási intézményei Magyarországon  

A földrajz szinonimája a geográfia, amely görög eredetű szó, és a jelentése a föld leírása. A 

tudomány fejlődése során több tudós és kutató is meghatározta a fogalmat, az idő során 

fejlődött a tudományág és vele együtt a fogalom is, ezért a definíciója változatos. 

A geográfia többrétű tudományág, többféle problémamegoldás ismereteivel kell, hogy 

rendelkezzen. Az ismeretanyaga segít a tér teljes átlátásban, és ez által jobb és ésszerűbb 

megoldásokra képes javaslatokat tenni. Mint megfigyelhető a probléma megoldási formákon 

(1. melléklet), hogy a geográfia mindegyik probléma megoldási területen megfordul, mint 

ahogy azt el is várja a munkaerőpiac. Manapság olyan egyszakos problémák nem adódnak, 

amelyeket csak a földrajztudomány segítségével lehetne megoldani. A multidiszciplináris 

problémáknál a megfelelő szakirányoknak köszönhetően állhatják meg helyüket a 

geográfusok. Viszont a mai viszonylatban inter –és transzdiszciplináris problémák fordulnak 

javarészt elő, ahol a legtöbb munkáltató a lehető legkevesebb munkaerővel próbálja meg a 

feladatokat megoldani. Így gyakran indulnak más tudományok (közgazdaságtan, műszaki és 

agrártudományok) előnnyel, a földrajzzal szemben. Mivel a földrajz egyaránt vizsgálja a 

természeti és társadalmi kapcsolatokat, nagyobb átlátással rendelkezik az adott problémákról. 

(MEZŐSI G. 2005) 

A földrajzi szemlélet több hozzáértést is ad a többi tudományághoz, ám nem teljesen 

átfogó ismeretekkel, így legtöbbször csak külső szemlélője marad (1. melléklet). Mint az a 

hálós ábrán is megfigyelhető, a földrajz a kisebb rendű ismeretekkel és más-más gyakorlati 

alkalmazásokkal kapcsolódik más tudományágakhoz, ez által megfigyelhető az a jelenség is, 

hogy több tudományág foglalkozik földrajzi ismeretek elsajátításával és használatával. Emiatt 

gyakran szorulnak ki a geográfusok az őket illető munkaköri feladatokból. Ráadásul a 

szakmai közvéleményt legtöbbször és leginkább az zavarja a földrajztudománnyal 

kapcsolatban, hogy egyszerre természet- és társadalomtudomány is. (MEZŐSI G. 2005) 

A földrajztudomány jellegénél fogva soha nem lesz annyira körülhatárolható és jól 

definiálható, mint szeretné a köztudat. Az 1. ábrán látható, hogy a földrajznak mennyi 

tudományterülethez vannak alapismeretei, amely halmazszerűen ábrázolva látható, mégis 

legtöbbször csak vendégként van jelen, ami nem hozott átütő sikert a szakma számára. 

Természetesen mindenféle együttműködést támogatni kell. A tendencia szerint a 
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magtudományt is érinti a kivonulás, egyre-másra jelennek meg a periféria területekről 

eredmények. (MEZŐSI G. 2005) 

 

1. ábra: A földrajz helyzete a munkaerőpiac szempontjából (MEZŐSI G. 2005) 

Ráadásul az is érzékelhető, hogy a geográfusok helyeit más tudományok el tudják foglalni, 

és a szakma kezd telítetté válni egyes megközelítésekből. Ráadásul az is gond, hogy a magban 

kevés az igazi K+F, kutatási, ipari financiális forrás, ez pedig jelentősen elfordítja a 

peremfelület felé a szakembereket. Jelentős hátrányt nyújt az is, hogy a legtöbben, akik részt 

vesznek ezeken a képzési területeken és végeznek, és szakmai vagy elhelyezkedési akadályba 

ütköznek, azonnal el is fordulnak a szakmától vagy további tanulásba menekülnek (több 

diploma vagy a doktori cím megszerzésével kedvezőbb munkaerő-piaci lehetőségek). 

(MEZŐSI G. 2005) 

A köztudatban sem helyezkedik el az ismertebb foglalkozások között a geográfia. Ezt 

Trócsányi – Tóth szerző páros fogalmazta meg: „A földrajzzal kapcsolatban számos, többféle 

szinten ható tévedés és/vagy leegyszerűsítő sztereotípia él. A laikus közvélemény számára, 

amelynek alkotó alanyai a földrajzzal csak, mint általános, jobb esetben középiskolai 

tantárggyal találkoztak és legfeljebb a médiumok geográfikumot tartalmazó hírei jelentenek 

körükben új információt, nem világos még a tantárgy, a szak, a tudomány eltérő volta és 

összefüggései sem. Pedig jószerivel a földrajzban a legnagyobbak az eltérések az előbbi 

fogalmak között, így az azonosítás — éppen annak következtében, hogy a tudományág gyors 

modernizálódása csak lassan érvényesül a szakképzésben, az iskolai megjelenésében és 

használatában pedig alig tükröződik — pusztán a tantárgy szintjére degradálja a 

földrajztudományt a laikus közvélemény értékrendjében, a tények és jelenségek leírását, 
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helyének megadását, adatainak összegyűjtését tulajdonítva neki” (TRÓCSÁNYI A. – TÓTH J, 

2002). 

A felsőoktatásban a földrajz tudomány oktatása már régóta folyik, az egyik 

alaptudományok közé tartozik. Többoldalú gyakorlatias alkalmazása miatt több 

tudományággal gyakran össze is tévesztik (1. táblázat).  

1. táblázat: A laikus köztudat véleménye a földrajztudományról 2011-ben 

Geológia Geodézia, Geofizika Kartográfia Természetvédelem 

Környezettan Hidrológia Bányászat Grafológia 

Meteorológia Csillagászat Közgazdaságtan Koreográfia 

Forrás: http://www.freeweb.hu/hargitainorbert/geogr.htm, saját tapasztalatok 

Ha a megközelítések alapján egyszerűsíteni szeretnénk a fogalmat, akkor a földrajz olyan 

multidiszciplináris tudomány, amely a természet, a társadalom és a gazdaság térbeli 

aspektusa, amely egy adott terület jellemzőit feltárja, összefüggéseit és hatásrendszerét 

vizsgálja, elemzi, tervezi és alakítja. (http://geogr.elte.hu/doksi-pps/vegzettgeografusok.pps 

2010.10.10.). 

Felsőfokú képzésben Magyarországon 8 darab intézményben oktatnak földrajz alapszakot, 

melyet az alábbi térképen (2. ábra) szemléltetünk. Az intézmények közül 6 intézmény 

egyetem és 2 intézmény főiskola rangú. A bolognai rendszer bevezetése óta már nincs 

különbség az egyetemek képzéseinek kimeneteli végzettségeit tekintve. A pályamunka az egri 

Eszterházy Károly Főiskola földrajz képzését vizsgálja. 

 

2. ábra: A magyarországi földrajzképzéssel rendelkező felsőoktatási intézmények területi eloszlása 2012-ben a 

http://www.felvi.hu alapján 

http://www.freeweb.hu/hargitainorbert/geogr.htm
http://geogr.elte.hu/doksi-pps/vegzettgeografusok.pps
http://www.felvi.hu/
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2.2. Az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszéke  

2.2.1. A 60 éves tanárképző múlt  

Az egri Eszterházy Károly Főiskola Földrajz szakja 2009 októberében volt 60 éves, ami 

alatt 60 év földrajz (tanár) képzést kell érteni. A jogelődjét 1948-ban alapították Debrecenben, 

az egyetem részeként. Egy évvel később, már Egerben működött Egri Pedagógia Főiskola 

néven. A földrajz szak a képzés indításától napjainkig folyamatosan létezik. A tanszék első 

tanszékvezetője Dr. Udvarhelyi Károly a magyar földrajztanárképzés meghatározó egyénisége 

volt. A földrajz tanárképzés a kezdő periódusban három éves volt, majd ezt követően a 

bolognai képzés bevezetéséig négy éves képzésben folyt. A kétszintű tanárképzés keretében 

az általános iskolák felső tagozatai számára képeztek szaktanárokat. Az utóbbi két évtizedben 

már csaknem valamennyi tanári szakkal párban. Az elmúlt évtizedekben több ezer tanár 

szerezte meg a földrajztanári oklevelét főiskolán. Többen közülük később egyetemi diplomát, 

egyetemi doktori címet szereztek és tudományos fokozatot értek el. A Földrajz Tanszék mind 

oktatói létszámban, mind az oktatók tudományos teljesítményében fejlődött. Az összes 

oktatott földrajz szakos hallgató száma napjainkban meghaladja a 300-at. Főiskolai földrajz 

tanárképzésünk fontos részét alkotó szakmódszertani képzésünk színvonala, amely Dr. 

Udvarhelyi Károly nyomdokain járt, mindig elismert volt. További részletes történeti 

áttekintést a tanszék megalakulásának 60. évfordulójának emlékére kiadott kiadványban 

olvashatnak (PAJTÓKNÉ TARI I. 2009). 

2.2.2. Az utóbbi 10 év fejlődése 

Az Eszterházy Károly Főiskolán elmondható, hogy a tanárképzés nem szenvedte meg az 

oktatás változását, a tapasztalatok szerint az elhelyezkedett tanárok szakmailag felkészültek. A 

tanári pálya telítetté válása során elmondható, hogy az Eszterházy Károly Főiskolán 

megszerzett tanári diploma értékesnek bizonyult, többen is sikeresen kezdhették meg 

munkájukat. Az osztatlan képzés során általában testnevelés, biológia, történelem, rajz vagy 

valamilyen idegennyelv volt a választott másodszak. Így kétszakos tanárképzésen egyik szak 

sem sínylette meg a tudásbeli felkészültséget. (PAJTÓKNÉ TARI I. 2009) 

Az oktatásban a 2000/2001-es tanévben került bevezetésre részképzésként a terület- és 

településfejlesztő szakirány. Erre az innovációra azért került sor, hogy a végzett hallgatóink 

számára a tanári végzettségen kívül a megújuló munkaerőpiacon is versenyképes tudást 

szerezhessenek. A képzés keretében ismereteket szereznek a területi tervezésről és 

irányításról, a projektek lebonyolításáról, koordinálásáról, fejlesztési tervek készítéséről, 
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pályázatok írásáról, szakértői anyagok készítéséről. A szak bevezetésekor más intézmények 

kollégáit kérték fel a különböző szakismereti tantárgyak oktatására, majd pár év elteltével 

saját oktatókat foglalkoztattak, akik jelentős kutatási eredményeket értek el a társadalmi 

geográfián belül, és jelentős aktualitású információkkal látják el a hallgatókat 

(http://ttk.ektf.hu/foldrajz/hu/books-15, 2010.10.15.). 

2.2.3. Az osztatlanból az alap és mesterképzésbe 

A Főiskolán, mint minden más felsőoktatási intézményben és hasonló felépítésű szakon, a 

bolognai rendszer bevezetésével megindult a képzés átszervezése az Európai Uniós 

csatlakozás után. Ezen a nyomon haladva dolgozta ki a tanszék 2004-2005 folyamán az új 

típusú, 3 éves földrajz (BSc) képzést. Az új képzés kialakításában együttműködtek a többi 

hazai, geográfusképzést folytató egyetemmel és főiskolával a HEFOP/2004/3.3 pályázat 

keretében. 

 

3. ábra: A bologna-i képzés piramis modellje (http://ttkto.elte.hu/felveteli/magyar.ppt 2010.10.08) 

A „Bologna-folyamat” megnevezést használjuk arra az európai felsőoktatási integrációs 

törekvésre, amelynek fő célja egy versenyképes Európai Felsőoktatási Térség kialakítása. A 

Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja (3. ábra). A Bolognai 

Nyilatkozatot aláíró országok önként vállalták, hogy felsőoktatás-politikáikat összehangolják. 

E folyamat eredményeképpen az egyes országok felsőoktatási rendszerei egy nagy, európai 

rendszer, az Európai Felsőoktatási Térség részeivé válhatnak (MEZŐSI G. 2006). 

http://ttk.ektf.hu/foldrajz/hu/books-15
http://ttkto.elte.hu/felveteli/magyar.ppt
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Ez Marton Melinda kutatásában, amely a Pécsi Tudományegyetemen folytatott, világosan 

kitűnik, hogy az ott megkérdezett hallgatók java része a BSc alapdiploma megszerzése után 

tovább szeretne tanulni, mesterdiplomát szerezni és nem kilépni a munkaerő-piacra, mert a 

megkérdezett hallgatók meglátása szerint a munkaerőpiac nem értékeli a gyakorlati 

tapasztalat nélkül megszerzett diplomát, ami a bolognai dokumentum egyik lefektetett 

követelménye. A mai hallgatók java része csak a szakmai gyakorlat miatt szeretne MSc 

képzésben tanulni. (MARTON M. 2009) 

A Földrajz Tanszék képzése kibővült a 2000/2001-es tanévben, bevezetésre a Terület- és 

településfejlesztő szakirány. A szakirány megvalósításában Prof. Dr. Süli-Zakar István 

tanszékvezető egyetemi tanár (Debreceni Egyetem) is a tanszék segítségére volt 

vendégoktatóként. A földrajzképzés ezzel Egerben bővített lett. 

2006/2007-es tanévben megkezdődött a BSc rendszerű oktatás, amely két szakirányon, a 

tanárin és a Terület- és településfejlesztő specializáción, valamint egy gyakorlati kiegészítő 

szakirány a térségfejlesztés gyakorlati modult választhattak a hallgatók. 

2009/2010-es tanévtől a Földrajztanári mesterképzés bevezetésével folytatódott a már 

régóta kialakult tanárképzés. 

A Földrajz BSc 3 éves képzés, melyhez 2010-től párosul rövid idejű nyári gyakorlat. Az 

egri főiskolán jelenleg 3 BA szakon szerezhetnek féléves szakmai gyakorlatot a hallgatók: 

Turizmus, Emberi erőforrások és Szociálpedagógia. Akik ezeken a szakokon végeztek, már 

tulajdonukban tudhatnak egy nagyon fontos fegyvertényt, ami a mai munkaerő-piacon szinte 

elengedhetetlen: ez a szakmai gyakorlati tapasztalat.  

2011/2012-es tanévtől Geográfus mesterképzéssel bővült ki a Tanszék képzése, amelyen 2 

új szakirány közül választhatnak a mesterek: Kockázat- és erőforráselemző és 

Régiómenedzser. A Kockázat- és erőforráselemző szakirány a természeti tényezőket elemzi a 

kockázati és erőforrás elemzési szempontból, míg a Régiómenedzser szakirány a 

területfejlesztés ismereteit gyűjti össze újabb és újszerű szakmai kompetenciákkal. 

2012/2013-as tanévtől egy új szakiránnyal bővül a tanszék repertoárja, a megújuló 

energiaforrások szakiránnyal a Földrajz BSc képzésen. A szakirány tudásanyaga segítséget 

nyújt a helyi önkormányzatok energia igényeinek feltáráshoz, illetve jó alapot szolgál a 

Geográfus MSc Kockázat- és erőforráselemző szakirányához. 
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2.3. A vizsgálatunk eredménye  

Külföldön már évtizedek óta működik a pályakövetési rendszer, ami alapján a 

középiskolások, a felsőoktatásban tanulók pályafutását nyomon követve adnak információkat 

a képzések lehetőségeiről. A rendszer megkönnyítheti a pályaválasztást, a diplomások 

munkaerő-piaci helyzetéről pedig adatokat nyújt. Bár a pályakövetés kötelező megvalósítását 

itthon már 2005-ben törvénybe foglalták, csupán a 2009/2010-es időszakban történtek 

komolyabb lépések az ügyben. A leggyakoribb adatszerzési módszer világszerte a kérdőív 

kitöltése a végzés után egy-két évvel, de adatszolgáltatásokra hívják fel kb. 5 évente a végzett 

diákok és hallgatók figyelmét. Általában postai úton küldött kérdőívet használtak, de mióta az 

online kérdőíves portálok és szolgáltatások megjelentek, ezeknek a jelentősége is 

meghatározó. Másik gyakori felmérési módszer a telefonos interjú, melyben a kérdőívet ki 

nem töltő volt diákot kérdezik meg a karrierjével kapcsolatban. 

(http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2009/10/28/20091019_diplomas_palyakovetes 

2011.08.08) 

Néhány nemzetközi és magyar vonatkozásról is szót ejtünk, ezzel is prezentálva a 

pályakövetések fontosságának tapasztalatait. Franciaországban és Olaszországban az ottani 

oktatási minisztérium és független kutató intézetek készítenek pályakövetéseket a 

felsőoktatási intézmények mellett. Az USA-ban nagy figyelmet szentelnek a felsőoktatás 

sikerességének felmérésére, ugyanis az 1-2 éve végzett hallgatókat az egyetemek 

kérdőívezéssel felmérik, akik pedig nem küldik vissza a kérdőíveket, telefonos 

interjúkészítéssel kérik számon. Nagy Britanniában és Norvégiában a civil szektor 

kezdeményezésére készülnek el a tanulmányok, melyek során a hallgatók 

nyereményjátékokban vehetnek részt. Hazai viszonylatban Pannon Egyetem és más 

felsőoktatási intézmények is kérdőíves módszerrel készítették el a pályakövetési rendszerüket. 

Először a Pannon Egyetem, mely során a 2007 után végzett hallgatókat kérdezték meg. 

(http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2009/10/28/20091019_diplomas_palyakovetes 

2011.08.08) 

A pályakövetéses felmérések segítségével a kereslet és kínálat közelíthet egymáshoz, azaz 

az felsőoktatási intézmények képzései jobban alkalmazkodhatnak a munkaerő-piaci 

igényekhez. Így jelen esetben a geográfia és a munkaerőpiac kapcsolatát mutatjuk be az 

Eszterházy Károly Főiskola példájának segítségével. 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2009/10/28/20091019_diplomas_palyakovetes
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2009/10/28/20091019_diplomas_palyakovetes
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A végzett geográfusok karrierje legtöbbször a jelenleg is földrajz tudományt hallgatók és 

oktatók érdeklődésének központjában van. Az elhelyezkedési területeket P. Hagget az 

alábbiak szerint bontja fel (4. ábra).  

 

4. ábra: Végzett geográfusok karrier lehetőségei (HAGGET P., 2006) 

Az ábrát a geográfusok számára általánosságban kell értelmezni, nincsenek külön 

szakirányokra bontva, amellyel nem ad karrier tanácsokat, hanem általánosan hívja fel a 

figyelmet a lehetőségekre. Így pályakövetésünkkel bemutatjuk az egri főiskola földrajz 

képzésének végzett hallgatói felmérését, melyet az alábbiakban prezentálunk, és bemutatjuk a 

Hagget ábrát a főiskola jelenlegi vonatkozásában. 

A pályakövetés kezdési időpontja 2010. május 15-e volt. A pályakövetés során több 

hallgatónak el lett juttatva a kérdőív az IWIW kapcsolatrendszer (http://www.iwiw.hu) és az 

http://www.egerfoldrajz.hu földrajzos közösségi oldal segítségével. A hatékonyabb adat 

szerzés a mai világban az internet segítségével folytatható, emiatt is esett a választás erre a 

módszerre. A kérdőív összeállításakor korábbi hasonló felméréseket is figyelembe vettem 

(CSÍKI B. 2009), illetve a karrier-irodától kaptunk segítséget. A bemutatáshoz a kérdőívet 3 

részre osztottuk fel, a könnyebb elemzés és kiértékelés érdekében. Az első fejezetben a 

hallgatók adatai találhatók a főiskolai évekből, és ezek csoportosítása. A második fejezetben 

az első munkahely és a jelenlegi munkahely elemzése a cél. A harmadik fejezetben a 

tanulmányaik értékelése, az ismereteik hasznosságának és hiányának bemutatása. A 

felmérésen 158 hallgató adott választ a kérdőívre, közülük 92 nő és 66 férfi. A legrégebben 

végzett évfolyam válaszadói az 1999-ben végzett hallgatók voltak, a legfiatalabbak pedig a 

2010-es évfolyam hallgatói. A hallgatókat további három csoportra osztottuk fel, így az idő-

adta különbségeket könnyebben lehet érzékelni. A kutatás értékelés során többször vettük 

figyelembe a végzettség szakirányát, így több kérdést még további két csoportra osztottunk 

fel: tanári és területfejlesztő. 

http://www.iwiw.hu/
http://www.egerfoldrajz.hu/
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2.3.1. A hallgatók mobilitása a munkahely szempontjából 

Először, a személyes adatok után, a kérdőívet kitöltő hallgatók a „honnan érkeztek” 

kérdésre adhattak választ, illetve a jelenlegi lakhelyet nevezhették meg. Ebből bemutatható a 

mobilitás és a megoszlás, és az is, hogy honnan érkeztek a legtöbben a főiskola földrajz 

szakjára. 

A kérdőívben a kitöltőknek válaszolni kellett azokra a kérdésekre, hogy melyik településről 

érkeztek a főiskolára, és a végzés után merre folytatták életpályájukat. A kistérségi bontás a 

túl sok település leegyszerűsítése miatt volt szükséges. 

 

5. ábra: Állandó lakhely a végzéskor 2010-ben 

A fenti térképen (5. ábra) megfigyelhető, hogy a kérdőívet kitöltő hallgatók közül a 

legtöbben az Egri kistérségből (20 fő), a legtöbben Eger városából származnak (14 fő). Ez 

nem meglepő, mivel a főiskola is itt található. A második legtöbb kitöltő Jászberényi 

kistérségből származik (8 fő), amely kb. 75 kilométerre fekszik Egertől. A harmadik legtöbb 

kitöltő két kistérségből származik: a Füzesabonyi és a Miskolci kistérségből 7-7 hallgató. 

Ezek a kistérségek az Egri kistérségek szomszédos kistérségei. Megfigyelhető a térképen, 

hogy a válaszoló hallgatók többsége a környező kistérségekből illetve megyékből érkezik a 

főiskolára, amely nagy általánosságban igaz jelenleg is a főiskola hallgatóira. 
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6. ábra: A hallgatók lakóhelye jelenleg 2010-ben 

A 6. ábrán megfigyelhetjük, hogy a kérdőívet kitöltött hallgatók a fővárosban élnek 

jelenleg a legtöbben (20 fő), ami 16 fő ideérkezőt jelent, ugyanis a végzéskor mindössze 4-en 

éltek Budapesten. Átlagosan az ide érkező hallgatók kerekítve 140 kilométer távolságról 

érkeztek. A lakhely tekintetében második lett az Egri kistérség. Itt 17 fő lakik jelenleg, ebből 

13 fő lakik Egerben. Jelentős elvándorlás nem mutatható a városból, általában az itt végzett 

hallgatók a városban maradtak. 3. helyen a Füzesabonyi és a Jászberényi kistérségek vannak, 

7-7 fővel. Itt is elmondható, hogy a hallgatók nem kerültek messzire a végzés óta. A 

kérdőívezésből kiderül, hogy a jelenlegi munkahely ugyanazon kistérségben található, mint a 

lakóhely, így ez nem kerül külön elemzésre. 

A hallgatókat 3 csoportra osztottam fel az idő adta különbségek kiküszöbölése érdekében. 

Így az első csoportba 44 fő tartozik, ők 1999-2002 között végeztek. A második csoportba 53 

fő tartozik, 2003-2006 között végeztek. A harmadik csoport kitöltői 2007-2010 között 

végeztek, ide 61 fő sorolható. 

Ha a csoportoknál összeadjuk a kitöltők végzéskori és a jelenlegi lakhely közötti 

távolságot, és elosztjuk a csoportba tartozó számú kitöltővel, megkapjuk az átlagos 

távolságot. Ez az érték az első csoportnál, ha belevesszük a külföldön élő kitöltőt, akkor ez az 

érték 106 kilométer, ha nem vesszük bele, akkor 62 kilométer. A második csoportnál ugyanígy 

téve 374 kilométert, illetve 43 kilométer/fő-t kapunk. A harmadik csoportnál pedig 202 
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kilométer és 22 kilométer az érték. (Az értékek kerekítettek). Ebből levonhatjuk azt a 

következtetést, hogy akik régebben kerültek ki a főiskoláról, régebb óta vannak jelen a 

munkaerő-piacon, ezért hajlamosabbak a lakhely változtatására. Ezt bizonyítja, hogy a 

harmadik csoport alacsony értéket mutatott. Viszont az is kimutatható, hogy a legtöbb 

külföldre távozott, a harmadik csoportból került ki, a fiatalabb korosztályból. Az összes 

hallgató átlagosan ~234 kilométer távolságra lakik a végzéskor, de ebben benne vannak a 

külföldre költözött hallgatók. Ha a külföldieket nem vesszük számításba, akkor ez az érték 

~40 kilométer kitöltőnként. 

2. táblázat: A kitöltők végzéskori és jelenlegi lakhelye közötti távolság összesítő táblázata 2010-ben (kerekített értékek) 

Csoport Összes kitöltő 
1. csoport (1999-

2002) 

2. csoport (2003-

2006) 

3. csoport (2007-

2010) 

Átlag 234 km/fő 106 km/fő 375 km/fő 202 km/fő 

Átlag a külföldre 

utazottak nélkül 
40 km/fő 62 km/fő 43 km/fő 22 km/fő 

Forrás: a kérdőív válaszai 

 

A táblázatban leolvasható, hogy a kitöltők átlagosan milyen távolságra költöztek, mind 

figyelembe véve a külföldre utazottakat, mind figyelmen kívül hagyva. Így láthatjuk, hogy a 

külföldre utazottakat is figyelembe véve a 2. csoportnál a legnagyobb az átlagos távolsági 

differencia. Ha nem vesszük figyelembe a külföldre utazottakat, akkor fokozatos csökkenés 

figyelhető meg az idősebb (1.) csoporttól a fiatalabb (2.) csoport felé haladva. Ez a statisztika 

torzít, ugyanis a 3. korcsoporttól utaztak a legtöbben külföldre, illetve a 2. korcsoportnál volt 

egy távolabbi utazás (Adelaide, 16000 km). Az öregebb korcsoportnál magasabb az átlag, 

annak az egyik feltételezett oka az lehet, hogy az első csoport (1999-2002) hallgatói régebben 

vannak jelen a munkaerő-piacon, ők már több munkahelyet is kipróbáltak, ha az első nem vált 

be igazán, vagy éppen kaphattak új és jobb lehetőséget. A másik feltételezett ok, hogy a 

fiatalabb korosztályról elmondható, hogy a mobilisabb, ugyanis több a külföldre utazott 

száma, és nagyobb távolságot is megtettek.  
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7. ábra: A végzés utáni munkahelyek száma 2010-ben 

A diagramról (7. ábra) leolvashatjuk, hogy hány munkahelye volt a végzés után az összes 

kitöltőnek. Általánosságban levonható a következtetés, miszerint a kitöltők 36 százaléka az 

első munkahelyén tevékenykedik, 26 százalék esett át az első munkahelyváltáson, 8 

százaléknak pedig még nem sikerült munkahelyet találnia. A lehetséges oka az eredménynek, 

hogy a fiatal korosztály még frissen végzett és csak most keresett munkahelyet, illetve a többi 

korosztálynál jellemző lehetett a tartós munkahely megtalálása. 

 

8. ábra: A végzés utáni munkahelyek száma csoportokra lebontva 2010 

 

A 8. ábrán megfigyelhető, hogy a nem rég végzett hallgatók közül kerültek ki azok, akik 

még nem találtak munkahelyet. A több munkahelyen megfordultak pedig az 1. csoport 

hallgatói, ők már több ideje a munkaerő-piacon vannak. Viszont ez nem törvényszerű, ugyanis 

akadnak olyan régebben végzett hallgatók, akik még mindig az első munkahelyükön 

dolgoznak. Az első csoport hallgatói csak tanári végzettségűek, tehát tanári pályán 

tevékenykednek. Második munkahelyén a 2. korosztály 16 kitöltője van. 
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2.3.2. Az első és jelenlegi munkahely  

Az első és jelenlegi munkahely elemzésénél két további csoportra lett bontva a 158 kitöltő, 

a tanári és a területfejlesztés végzettségűek csoportjára. A kitöltők közül 107 hallgató tanári 

szakon, 51 hallgató pedig területfejlesztő szakirányon végzett (9. Ábra). 

 

9. ábra: A 158 kitöltő végzéskori szakosodása 

A kiértékelés során először a tanári szakirányon végzett hallgatókat mutatjuk be, és azután 

a terület- és településfejlesztés szakirányon végzett kitöltőket elemezzük. 

A táblázatról (3. táblázat) leolvasható, hogy a 107 tanári szakos kitöltő korcsoportonként 

mivel foglalkozik. Megfigyelhető, hogy mind a 3 csoportban kevesen vannak, akik mást 

tanítanak, vagy régebben foglalkoztak földrajzoktatással. Az is megfigyelhető, hogy a 

legfiatalabb végzésű csoportnál a legmagasabb a nem tanítással foglalkozók aránya. Ebbe a 

csoportba beletartoznak a munkanélküliek és a még oktatásban résztvevők is. Külön 

kiemeltem, hogy összesen 4 kitöltő foglalkozik jelenleg területfejlesztéssel. Ebből is egy 

városfejlesztő korlátolt felelősségű társaságnál, 3 kitöltő pedig különböző nonprofit 

szervezeteknél végezte a felméréskor ezt a tevékenységet. Erre lehetőségük van, ugyanis 

tanári végzettséggel és elláthatnak településfejlesztési tevékenységet a munkavállalók. 

3. táblázat: A 107 tanári szakos kitöltő jelenlegi állása 

 1999-2002 2003-2006 2007-2010 Összesen 

Földrajzot tanít 14 9 7 30 

Mást tanít vagy 

régebben tanított 

10 9 5 24 

Területfejlesztő 

munkakör 

3 1 0 4 

Nem tanít 12 16 21 49 

Összesen 39 35 33 107 

Forrás: a kérdőív válaszai 

107 fő 

51 fő 
Tanári szak 

Területfejlesztés 
szak 
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A 10. ábrán megfigyelhető, hogy a tanári szakosodású kitöltők a földrajz diploma mellé 

szereztek-e új diplomát. Az eredmény azzal magyarázható, hogy több tanár kiegészítette 

képzését új szak elsajátításával, posztgraduális képzéssel. Előfordul, hogy egyszerre oktatja a 

történelem, a biológia és a földrajz tárgyakat az általános iskolában a tanári szakirányos 

kitöltő. 

 

10. ábra: A tanári szakirányos kitöltők szereztek-e újabb diplomát 2010-ben 

A 11. ábrán megfigyelhetjük, hogy a 1999-2002 között végzett kitöltők csoportja közül 

rendelkeznek a legtöbben (21 fő) újabb diplomával. Ebből a 8 fő oktat továbbra is földrajzot, 

9 fő pedig egyáltalán nem oktatással foglalkozik. A 2007-2010 között végzett hallgatóknál 

pedig a legmagasabb a még nem szerzett és nem is oktatók oszlopa. Ez részben abból is 

adódik, hogy ők a legfiatalabb évfolyam. A folyamatban lévő diplomaszerzésnél kicsi az 

eltérés mind a három csoport között. Az újabb diplomások között egy jogász, egy alkalmi 

óraadó, és a már említett területfejlesztési munkakörben tevékenykedőek. A beosztásuk 

városfejlesztő projektmenedzser, pályázatíró és településfejlesztő, egy területfejlesztési 

menedzser, egy területfejlesztési referens. 

 

11. ábra: A tanári szakos kitöltők új diploma szerzése 2010-ben 
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12. ábra: A tanári szakos válaszadók mennyi idő alatt helyezkedtek el diplomaszerzés után 

A 12. ábrán bemutatjuk, hogy a tanári szakos kitöltők ~27 százaléka 1 hónapon belül 

elhelyezkedtek. A kitöltők ~68 százaléka az első 3 hónapban sikeresen lehelyezkedett 

valamilyen állásban. 20 hallgató pedig egy éven túl vagy egyáltalán nem tudott álláshoz jutni, 

de ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a jelenleg oktatásban résztvevő kitöltők nem 

rendelkeznek munkahellyel.  

 

13. ábra: A területfejlesztő szakirányt végzett kitöltők szereztek-e újabb diplomát 2010-ben 

A 13. ábrán megfigyelhetjük, hogy a területfejlesztő szakirányon végzettek közül hányan 

szereztek újabb diplomát, hánynak van folyamatban, illetve hányan nem tartottak idáig igényt 

rá.  

Az 14. ábrán megfigyelhető, hogy a területfejlesztő szakirányosok közül az első 

csoportban nincs területfejlesztő szakember. Elmondható, hogy az ebbe a csoportba tartozó 

kitöltők még csak a képesítés miatt csinálták meg a szakirányt. Szembe tűnik, hogy oktatással 

7 kitöltő foglalkozik jelenleg, ők mindkét szakirányt elvégezték, és az oktatásban 

érvényesülnek. Jelenleg 9 kitöltő van még felsőoktatásban, ebből 4 van a főiskola 2009/2010-
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es MA szakján. 24 kitöltő foglalkozik egyéb tevékenységgel, amely a területfejlesztő 

szakirányos végzettségű kitöltők 47 százaléka, 6 kitöltő pedig jelenleg munkanélküli. 

 

14. ábra: A területfejlesztő szakirányos kitöltők jelenlegi állásainak megoszlása korcsoportonként 

Az oszlopdiagramról (15. ábra) leolvashatjuk, hogy 19 kitöltő 1 hónap alatt elhelyezkedett, 

további 7 volt hallgató pedig 2-3 hónap alatt. Elmondható hogy a területfejlesztő szakirányt 

végzettek 50 százaléka az első három hónapban talált munkahelyet, valamint 9-en pedig még 

a felsőoktatásban vesznek részt. Akik nem találtak munkát, az 2007 és 2010 között végzett 

kategóriából 4 kitöltő került ki, akik nem rég óta vannak a munkaerőpiacon.  

 

 

15. ábra: A területfejlesztő szakirányt végzett kitöltők mennyi idő alatt helyezkedtek el diplomaszerzés után 
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16. ábra: Az első munkahely megtalálásának módja 

A 16. ábrán megfigyelhetjük, hogy melyik módszer vezetett sikeresen az álláskeresésben. 

A legtöbben (50 fő) a rokoni, baráti vagy ismerősi kapcsolatokra hivatkozott a sikeres 

álláskeresésben. Utána 29 kitöltő talált állást az elektronikus sajtó segítségével, és nem sokkal 

lemaradva (22 kitöltő) a nyomtatott sajtó a sikeres keresési mód. Kevésbé vált be a 

munkahely keresésében a főiskola nyújtotta információk, az állásbörzéken való részvétel, és 

csak kevesen fordultak állásközvetítő cégekhez. Az egyéb kategóriában nagyon vegyes 

válaszok születtek, és idesorolták magukat a még oktatásban résztvevők is. Például néhány: 

saját felkeresések, tanfolyam elvégzése után, családi vállalkozásban vesz részt, megkeresték 

az állásajánlattal. 

4. táblázat: A kitöltők földrajzi és pedagógiai tudás alkalmazása az első és jelenlegi munkahelyen 

Földrajzi tudás az 

első munkahelyen 

Pedagógiai tudás az 

első munkahelyen 

Földrajzi tudás a 

jelenlegi 

munkahelyen 

Pedagógiai tudás a 

jelenlegi 

munkahelyen 

31 % 51  % 29  % 49  % 

Forrás: a kérdőív válaszai 

A 4. táblázatról leolvasható, hogy a 158 kitöltő átlagosan hány százalékban tudta/tudja 

alkalmazni a földrajzi és pedagógiai tudását az első és a jelenlegi munkahelyén. 

Megfigyelhető, hogy a pedagógiai tudás eléri az 50 százalékot, amely köszönhető annak is, 

hogy magas a jelenleg is oktatásban résztvevők aránya. A földrajzi tudás alacsony arányú 

alkalmazása meglepő, egyik lehetséges oka az lehet, hogy akik tanárként helyezkedtek el, 

elsősorban nem földrajzot oktatnak. 
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17. ábra: „Az első munkahelye a jelenlegi?” kérdésre adott válaszok 2010-ben kördiagramon 

A 17. ábrán megfigyelhető, hogy 51 kitöltőnek az első munkahelye a jelenlegivel azonos, 

ebből 30 kitöltő tanári szakosodású és 21 fő területfejlesztő szakiránnyal rendelkezik. Ebből 

levonható a következtetés, hogy a 2/3-a a kitöltőknek már változtatott munkahelyet. 

 

18. ábra: „Rendelkezik-e több munkahellyel?” kérdésre 2010-ben adott válaszok kördiagramon 

A 18. ábrán megfigyelhetjük, hogy jelenleg 25 kitöltő rendelkezik további munkahellyel, 

amely ~16 százaléka az összes kitöltőnek. Így megállapítható, hogy minden 6. kitöltő 

rendelkezik még legalább egy másik munkahellyel.  Ennek az oka, hogy akik másodállást 

vállalnak, nincsenek megelégedve a munkahelyükkel, viszont anyagi okok miatt szükségük 

van további munkahelyre. 

 

19. ábra: A tanári szakos kitöltők jelenleg milyen típusú munkahelyen foglalkoztatottak (2010) 

A 19. ábrán észre vehető, hogy a tanári szakosodású kitöltők jelenleg milyen típusú 

intézményben foglalkoztatottak. Jelenleg 65 fő van költségvetési intézményben, ami azt 
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jelenti, hogy jelentős az állami fenntartású intézményben dolgozók aránya, és az oktatásban 

még résztvevőké. 27 kitöltő vállalati alkalmazott, és 11 végzett pedig nonprofit szervezetnél 

tevékenykedik. 4 fő munkanélküli. A költségvetési intézmények kategória alatt az oktatási, 

önkormányzati és állami szervezeteket kell értenünk. 

 

20. ábra: A területfejlesztő szakirányos kitöltők jelenleg milyen típusú munkahelyen foglalkoztatottak 

A 20. ábráról leolvasható, hogy a területfejlesztő szakirányos végzett hallgatók jelenleg 

milyen típusú intézményben foglalkoztatottak. Jelenleg 26 fő van költségvetési intézmény 

foglalkoztatása alatt, amibe az ilyen munkahelyen dolgozók és az oktatásban résztvevők is 

bele tartoznak. 12 kitöltő vállalkozásban dolgozik, 7 pedig nonprofit szervezetnél 

tevékenykedik, 6 fő pedig munkanélküli. 

 

21. ábra: „Elégedett-e jelenlegi munkájával?” kérdés ábrázolása kördiagramon 

A 21. ábrán megfigyelhető, hogy a kitöltők mennyire elégedettek jelenlegi munkájukkal. 

37 kitöltőnek teljes mértékben megfelel a jelenlegi állása, 53 főnek pillanatnyilag nincs jobb 

lehetősége, 60 végzett hallgató pedig szereti az állását, viszont anyagilag máshol jobban 

megérné nekik dolgozni. Az eredmény oka lehet a jelenlegi gazdasági helyzet, illetve az is, 

hogy nem a szakirányukhoz megfelelő munkahelyen helyezkedtek el. 
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22. ábra: A kitöltők munkahely választásánál előnyben részesített szempontjai 2010-ben 

A 22. ábrán megfigyelhetjük, hogy melyek voltak a legfontosabb szempontok a jelenlegi 

munkahely kiválasztásánál a kitöltők számára. 89 válasz esett a kereseti lehetőségre, 67 fő 

szavazott a lakás közelében lévő munkahelyre, 66 kitöltő pedig a szakmai kihívást tartotta 

fontosnak. Kevésbé számított előnyösnek a béren kívüli juttatások (15 válasz), a kötetlen 

munkaidő (20 szavazat) és a házastárs/partner a közelben legyen (26 fő válasza). 

2.3.3. Az elvégzett tanulmányok értékelése hallgatói vélemények alapján  

A kérdőív kitöltése során a végzett hallgatóknak értékelniük kellett a főiskola képzésének 

színvonalát, elégedettségüknek is hangot adhattak. Elsőként, hogy miért is ide jelentkeztek a 

kitöltő hallgatók. 
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23. ábra: Az Eszterházy Károly Főiskola melletti döntés okai 

A legtöbben a főiskola jó híre miatt jelentkeztek ide (35 fő). A második legtöbb válasz arra 

érkezett, hogy itt lakik a közelben (27 darab). 25 kitöltőt pedig csak ide vettek fel (23. ábra). 

Megállapítható, hogy nagyarányú volt a tudatosság a főiskolai jelentkezés iránt, és csak 

másodlagos szerepet kapott a szak. 

A kitöltők megválaszolhatták, hogy melyek az általuk hiányolt ismeretek: a tanári 

szakosodásúak hiányolták a módszertani ismereteket, a problémás, rossz készségű diákokkal 

való bánásmód, az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos ismereteket, adminisztrációs 

tevékenységet, együtt működést szociális segítőkkel, konfliktuskezelést, gyakorlatiassággal 

kapcsolatos tudás, kommunikációs és beszédkészség elsajátításának hiánya, jogi ismeretek, 

témazáró dolgozat feladatainak összeállítása. A területfejlesztő szakirányos kitöltők 

hiányolták a pénzügyi, gazdasági, szervezési és GIS ismereteket, a szakmai gyakorlatot, 

területfejlesztési intézmények látogatását. Így megállapíthatjuk, hogy a tanári szakirányú 

hallgatók a pedagógiai ismeretek gyakorlatiasabb ismereteit szeretnék, így hatékonyabban 

megfelelni a munkájuknak. A terület- és településfejlesztés szakirányos hallgatók pedig a 

specifikusabb és konkrétabb ismeretek hiányolják, amelyek egy része a BSc-s rendszerben 

megtalálható, illetve a nagyobb része a MSc-s képzési szinten. Illetve terület- és 

településfejlesztési terep és szakmai gyakorlat szervezésével könnyebben felismerhették és 

megszerezhették volna a megfelelő ismereteket a leendő munkahelyükkel, munkaadókkal 

vagy vállalkozási lehetőségekkel egy adott területen vagy a saját térségükben. 
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24. ábra: A kitöltők évfolyamtársaiktól és/vagy tanáraiktól kapható kapcsolati tőke felhasználása 

A diagramról leolvasható (24. ábra), hogy a legtöbben (55 kitöltő) mentális segítségként 

használja fel a volt csoporttársak vagy tanárok által kapott segítséget és ismeretséget. 34 fő 

nem tartja a kapcsolatot egyik volt főiskolai szaktársával sem. 29 kitöltőnek pedig nem jelent 

semmiféle hasznot ez a fajta kapcsolati tőke. 

 
25. ábra: A kitöltők értékelésének átlaga 10-es skálán 

Az 25. ábrán megfigyelhető, hogy a kitöltők 10-es skálán átlagban hányasra értékelik azt, 

hogy mennyire volt jó döntés az Eszterházy Károly Főiskola, mennyire volt jó döntés a 

földrajz szak. Illetve minősítették a földrajz képzés illetve a pedagógia oktatás színvonalát. 

Mint megfigyelhetjük, a pedagógiai képzés színvonala kivételével mindegyik érték 8-as felett 

van, ami teljesen pozitív visszajelző értéket jelent. A hallgatók a földrajz szakmai képzését és 

magát a szakot értékelte a legjobb pontokkal.  
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2.3.4. A TDK pályamunkát készített hallgatók felmérése 

A kutatás során kitérünk a pályamunkák elkészítésének jelentőségére. A Földrajz 

Tanszéken 1999 és 2010 közötti időszakban 36 hallgató végzett tudományos diákköri 

konferencia pályamunkát 4 témavezető segítségével. A felméréssel az összes hallgatót sikerült 

felmérni, tehát 100 százalékos a reprezentáció. A végzett hallgatókról először az 

alapinformációkat mutatjuk be, és azután az alábbi 6 kérdésekre válaszolunk:  

1. A TDK pályamunka milyen segítséget nyújthat az elhelyezkedésben? 

2. Szakiránynak megfelelő volt-e az elhelyezkedés? 

3. Kutatási téma szerinti állást szerzett-e hallgató? 

4. Szerzett-e magasabb tudományos fokozatot vagy magasabb, vagy más végzettséget? 

5. Milyen hatással volt a TDK az elhelyezkedési időre? 

6. Melyik szféra alkalmazásában áll jelenleg? 

Az első kérdéskörben bemutatjuk, hogy milyen arányban oszlanak meg a tanári és a 

terület- és településfejlesztő szakirányosok (26. ábra). 

 

26. ábra: A vizsgált szakirányok megoszlása 2012-ben 

 

A kördiagramon megfigyelhető, hogy tudományos diákköri konferencia pályamunkákat a 

legnagyobb arányban a tanári szakirányos hallgató készítettek el. A témaköröket vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy 30 hallgató készített el a földtudománnyal kapcsolatos pályaunkát, a 

többiek a terület- és településfejlesztés, településföldrajz témakörében végeztek kutatásokat. A 

hallgatók közül 8 fő végzett a BSc képzési rendszerben, a többség az osztatlan képzésben 

végezte el a kutató munkát. Ez annak is köszönhető, hogy 2006-ban kezdődött el a BSc 

képzés és a 2007-es OTDK-ra 3 hallgató készített dolgozatot. A pályamunkák időbeli 

eloszlását a 27. ábra kördiagramján figyelhetjük meg részletesen. A legtöbben a 2003-as (10 

fő), a legkevesebben a 2007-es (3 fő) OTDK-ra készítettek el pályamunkát.  
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27. ábra: TDK pályamunkák évek szerinti megoszlása 2009-ig (2012) 

A továbbiakban a megfogalmazott kérdésekre válaszolunk a meglévő adatok segítségével. 

1. A TDK pályamunka milyen segítséget nyújthat az elhelyezkedésben? 

A 36 fő TDK pályamunkát készített hallgató közül 14 fő nem helyezkedett el sem a 

tudományos érdeklődés, sem a szakiránynak megfelelő munkakörben, ami 38,89 százaléka a 

felmért hallgatóknak. Mivel ez kevesebb, mint 50 százalék, így megállapíthatjuk, hogy 

segítséget nyújthat az elhelyezkedésben a jól elvégzett pályamunka. 

2. Szakiránynak megfelelő volt-e az elhelyezkedés? 

3. Kutatási téma szerinti állást szerzett-e hallgató? 

A két kérdést egyszerre válaszoljuk meg, ugyanis a végzett hallgatók nem dolgoznak 

egyszerre a két vizsgált témakörben. Az alábbi kördiagramon (ábra) jól megfigyelhető, hogy 

19 fő helyezkedett el a szakiránynak megfelelően, ebből 17 számú tanári szakirányos volt. 

Megállapíthatjuk, hogy 52,7 százalékos volt a szakirányos elhelyezkedés. A vizsgált minta 

több mint 80 százaléka tanári képzésben vett részt. 

 

28. ábra: Az OTDK pályamunkát készített hallgatók elhelyezkedése 2012 
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4. Szerzett-e magasabb tudományos fokozatot vagy magasabb, vagy más végzettséget? 

A felmért hallgatók közül 5 fő végez doktori tanulmányokat, melyből 1 fő már rendelkezik 

a doktori fokozattal. Ezen kívül 3 fő végez vagy végzett egyetemi tanári tanulmányokat, 

valamint 4 fő vett részt más képzésben. 

5. Milyen hatással volt a TDK az elhelyezkedési időre? 

A kapott válaszok alapján elmondhatjuk, hogy azok a hallgatók, akik el tudtak 

helyezkedni, rövid időn belül szakmai illetve tudományos munkát végezhetnek. 

6. Melyik szféra alkalmazásában áll jelenleg? 

Az elhelyezkedéseket vizsgálva 5 kategóriát állítunk fel az adatok tükrében: Állami szféra, 

Vállalkozási szféra, Civil szféra, Munkanélküli vagy hallgató, valamint az ismeretlen 

kategória. Ezek alapján az eredményeket a következő diagramon (ábra) mutatjuk be. 

 

29. ábra: Az OTDK pályamunkát készített hallgatók szférák szerinti elhelyezkedése 2012 

Megfigyelhetjük, hogy a hallgatók 50 százaléka az állami szférában helyezkedett el, a 12 

fő tanári szakmában, valamint vannak olyan végzettek, akik más állami munkahelyeken 

dolgoznak. Például 1-1 fő dolgozik az Magyar Állami Földtani Intézményben Laboratóriumi 

vezető pozícióban, a Vidékfejlesztési Minisztériumban és Észak-Alföldi Regionális 

Ügynökségben. A vállalkozási szférában 1 fő egyéni vállalkozó, 4 fő vállalkozásnál 

alkalmazott. A civil szféra alatt részben a múzeumok tartoznak. Itt 2 fő dolgozik jelenleg is, 

illetve egyik tanári pozícióban dolgozó is civil szervezetnél dolgozik. A nem tudni kategóriába 

beletartoznak azok a hallgatók, akik nem tudtak végezni, például a szakon a nyelvvizsga 

hiánya miatt. Összesen a felmért hallgatók 61,1 százaléka helyezkedett el a szakmában. 

Megállapíthatjuk, hogy mivel a legtöbb pályamunkát tanári szakirányos hallgatók 

készítették el, így a tanári elhelyezkedés mutatható ki a felmérésben. A terület- és 

településfejlesztés szakirányt végzett hallgató közül 2 fő helyezkedett el a szakmában. 

Leírhatjuk, hogy azok az OTDK pályamunkát készített hallgatók, akik el tudták végezni a 

szakot, sikeresen el is tudtak helyezkedni a tudomány vagy a szakma valamely területén. 
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2.3.5. Az eredmények értékelése  

Összességében elmondható, hogy alacsony a munkanélküliség a felmért földrajz szakon 

végzett hallgatók körében. Mivel a minta vétel nem teljes, ezért nem vonhatunk le az egész 

szakra igaz következtetéseket. Bemutattuk, hogy a végzett földrajz szakos hallgatók hogyan 

és merre folytatták pályájukat a főiskolai végzés után. Tapasztalhatjuk, hogy többen Eger és 

Budapest közelében telepedtek le (37 fő), amely kitöltők 23,41 százaléka. 

Megfigyelhető, hogy a munkanélküliség aránya 6,3 százalékos, amely alacsonynak 

mondható, ráadásul ebbe bele számítandó az a tény, hogy a munkanélküli válaszadók közül 8 

fő, csak 2010 nyarán végzett a főiskolai tanulmányaival. Összességében elmondható, hogy 

néhány kivételt eltekintve ritkábban fordul elő a munkahely iránti távolabbra költözés. A 

munkahely szerzésének ideje a kitöltők körében gyorsan végbement. 99 kitöltő az első 3 

hónapban el tudott helyezkedni, ez a kitöltők 62,65 százaléka, amely jó aránynak számít. A 

válaszadók közül 14 fő tanul mesterképzésben, további 5 fő pedig még újabb diplomaszerzés 

miatt a felsőoktatásban van. 

A tanári végzettségűek közül 30 fő oktat földrajzot jelenleg is, 25 fő már kipróbálta. A 

jelenleg oktatók a tanári szakos kitöltők 28 százaléka. Ha hozzáadjuk a már az oktatást 

kipróbált, vagy mást is oktatókat, akkor így az arány 51,4 százalék lesz, amely már nem rossz. 

A tanári végzettségűek közül négyen dolgoznak területfejlesztési munkakörben. 

A területfejlesztő szakirányos kitöltők közül négyen dolgoznak területfejlesztésben, és egy 

fő dolgozott régebben. A jelenleg területfejlesztők a területfejlesztő szakirányosok 7,84 

százaléka, ha pedig hozzáadjuk a régebben dolgozottat, akkor az arány 9,8 százalék. Viszont 7 

területfejlesztő szakirányon végzett kitöltő jelenleg oktatással foglalkozik. 

Tehát jelenleg összesen 37 fő foglalkozik földrajzoktatással, ez az összes kitöltő 23,4 

százaléka. 8 fő a területfejlesztésben talált állást, ez az összes kitöltő ~5 százaléka. Oktatási 

tevékenységben eddig részt vett válaszadók összesen 62 fő, amely az összes kitöltő 39 

százaléka. 

Így levonható az a következtetés, hogy az elhelyezkedés a kitöltők részéről sikeres, 

gyorsan végbe ment, viszont nem sikerült elég sikeresen a megszerzett szakmában 

érvényesülni. A következő végzős évfolyamoknak így nem kell félni a munkavállalástól, de 

ahhoz hogy a szakmában tudjanak elhelyezkedni, elhivatottabban kell keresni a jó 

munkahelyeket, és akár messzebb költözni egy jó álláslehetőségért. 

A kitöltők által hiányolt ismeretek: a tanári szakosodásúak hiányolták a módszertani 

ismereteket, a problémás, rossz készségű diákokkal való bánásmód, az osztályfőnöki 

teendőkkel kapcsolatos ismereteket, adminisztrációs tevékenységet, együtt működést szociális 
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segítőkkel, konfliktuskezelést, gyakorlatiassággal kapcsolatos tudás, kommunikációs és 

beszédkészség elsajátításának hiánya, jogi ismeretek, témazáró dolgozat feladatainak 

összeállítása. Ezek közül néhányat egy korábbi felmérés is igazol (KÁDEK I. 2008). A 

területfejlesztő szakirányos kitöltők hiányolták a pénzügyi, gazdasági, szervezési és GIS 

ismereteket, a szakmai gyakorlatot, a területfejlesztési intézmények látogatását, vezetői 

kompetenciák, tárgyalási technikák. 

A kitöltők 81,6 százaléka jó döntésnek tartja az Eszterházy Károly Főiskolát. A végzettek 

83,7 százaléka tartja jó döntésnek a földrajz szakot.  A hallgatók átlagosan 8,39-es értéket 

adtak meg 10-es skálán a földrajz szakmai képzés színvonalára, és 6,8-as értéket a pedagógiai 

képzés színvonalára. 

Az OTDK pályamunkát készített hallgatók reprezentatív felmérése során megállapítható, 

hogy a kutatások elkészítése jelentősen javítja az elhelyezkedési esélyeket, ami 61,1 

százalékos szakmai vagy tudományos elhelyezkedés is bizonyít. A nem csak földtudományi 

témájú pályamunkákat készített hallgatók is sikeresen helyezkedtek el függetlenül a 

helyezéstől, az elkészített kutatásaikat a munkájuk során is tudták hasznosítani. 

A kérdőív eredményeinek elemzése során megfigyelhetjük, hogy az Eszterházy Károly 

Főiskola példáján a Hagget ábra kiegészíthető egy negyedik ággal (30. ábra), amely a 

tudomány elhagyók csoportjával. Ők már semmilyen formában nem foglalkoznak a 

földrajztudománnyal, amelynek lehetséges okai között a hallgatók személyes érdektelensége 

is állhat. 

 

30. ábra: A végzett geográfusok karrier lehetőségei Hagget P. alapján az Eszterháy Károly Főiskolán 2010-ben 

Az eredmények alapján rendelkezünk elegendő információval, hogy érdemesnek találjuk 

az álláslehetőségek elemzését, amely az elkövetkező időszakban hasznos lehet a hallgatóknak 

és részletes információval elláthatóak lesznek a pályakeresésük során. 
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3. A GEOGRÁFUS SZAKMA MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE 

3.1. A geográfusok szakmai kompetenciáinak megnevezése a tanulmányok és a 

munkaerőpiac tükrében  

Mielőtt belefognánk a lehetséges álláslehetőségek elemzésébe, fontos megállapítani, hogy 

melyek azok kompetenciák, szakismeretek, amelyekkel rendelkeznek a terület- és 

településfejlesztő geográfusok. Így először is meghatározzuk az ismereteket, amelyek alapján 

meg lehet határozni az álláspályázattal megcélozható álláshirdetéseket. 

3.1.1. A geográfusok tudásanyaga a tanulmányok alapján  

A földrajz fogalmát már a korábbi fejezettben (2.1. fejezet) meghatároztuk, így most a 

földrajztudománnyal foglalkozókat, a geográfusok elemezzük és mutatjuk be. A geográfusok 

általános jellemzőit összegezte Nemes-Nagy József (5. táblázat). A táblázatban nem konkrét 

kompetenciákra mutat rá, inkább előnyös és hátrányos alaptulajdonságaik alapján. A 

geográfus, mint szakma sokrétű foglalkozást jelent, ezért a képzés kialakítása során 

specifikusabbá alakították a képzést, amely a 2006-tól folyamatos fejlődés mellett nyerte el 

mai formáját. A geográfus végzettség általában valamilyen szakiránnyal párosul, amely 

felsőoktatási intézményenként eltér. Az elemzés során az Eszterházy Károly Főiskolán is 

oktatott terület- és településfejlesztés szakirányos végzettség lehetőségeit tárjuk fel. 

5. táblázat: A geográfus (hallgatók) előnyei és hátrányai (Nemes-Nagy J. 2007) 

Előny Hátrány 

Magas szintű helyismeret Induktív alapállás 

Komplex látásmód (lokális-globális, 

természet-társadalom) 

(Út)leíró vonzalmak 

Erős térinformatikai érdeklődés Előítéletes közeg (a földrajz szükséges, 

érdekes közeg, de alig használható 

gyakorlatias és tudományos „tudás” 

Forrás: Geográfus Hírlevél 7. 2007.09.15 

 

A Educatio Kft. által működtetett www.felvi.hu diplomás pályakövető rendszere a már 

végzett hallgatók tapasztalatai, visszajelzései alapján összeállította a különböző alapszakok 

munkaerő-piaci lehetőségeit és jellemzését.  

Olvashatjuk a honlapon, hogy az alapokleveles geográfiával a végzett hallgató széleskörű 

ismerettel rendelkezik a Földről, különös tekintettel Európa, Kárpát-medence és 

http://www.felvi.hu/
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Magyarország természet-, társadalom és gazdaságföldrajzi viszonyaira. Képes a természet, a 

társadalom, a gazdaság és a települések átfogó értékelésére, amelyet elméleti és módszertani 

alapok szolgáltatnak. 

A geográfus képességei birtokában a földrajzi komplex környezet felmérését, a folyamatok 

rendszerezésére, kutatására, laboratóriumi, terepi, társadalom-földrajzi adatgyűjtésre, 

adatbázis kezelésére, elemzésére, modellezésére, környezeti, tájminősítési, települési és 

térelemzési kérdések megoldására, térképezésére. 

(http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/alapszakok_karrierlehetosege/!Szakleiraso

k/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=26&kpzt=12&kepzes=A&sz=tudas 

2012.04.23) 

Az egri Eszterházy Károly Főiskolán 2000/2001-es tanév kezdete óta választható szakirány 

a terület-, térség- és településfejlesztés. A geográfusok munkaerő-piaci helyzetének elemzése 

ezért a területfejlesztés szakirány szempontjából készült el. Ezért érdemesnek találjuk, hogy 

először a terület- és településfejlesztés fogalmát tisztázzuk. 

A területfejlesztés fogalma a jogi meghatározás alapján a következő: "Az országra, 

valamint térségeire kiterjedő társadalmi, gazdasági, és környezeti területi folyamatok 

figyelése, értékelése, a szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása". (1996. ÉVI 

XXI. TV. 5. §. A.) PONT (AA.) ALPONT) 

Mint ismeretes a terület-, térség- és településfejlesztés tudománya korábbra nyúlik vissza, 

mint sem összepárosították volna a geográfiával. Az első jelentősebb iskola a térség és 

területfejlesztésnek a Politikai Főiskolához fűződik. 1975-ben indult el a képzés és 1990-ig 

tartott, ami alatt sok neves szakember oktatott és hallgatott ezen a szakon, és szereplői ma is 

részei a gazdasági életnek és térségfejlesztő szférának (VARGA G. 2007). 

A területfejlesztés, mint sajátos rész- és szakpolitika, illetve gyakorlati tevékenység 

gyökerein számos tudomány- és szakterület osztozik (Süli-Zakar I. 2010). Míg a tevékenység 

határozott gazdaságfejlesztési tartalma megkérdőjelezhetetlenné teszi a közgazdaságtani 

ismeretkört, a “területi” tartalom pedig természetszerűen hívja magával a térbeli tájékozottság 

alapdiszciplínáját: a geográfiát. A mai globális világban azonban nagyon eszköztelen lenne a 

szakma, ha csupán e két nagy hagyományú tudományra támaszkodna. Egy terület-, térség-, 

vidék vagy településfejlesztőnek, területi tervezőnek, regionalistának feltétlenül szüksége van 

más tudományág ismereteire is. Ezek között a tradicionális tudományterületeken az építészet-

urbanisztika, az agrártudományi ismeretek, a szociológia, az igazgatástudomány, a kartográfia 

http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/alapszakok_karrierlehetosege/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=26&kpzt=12&kepzes=A&sz=tudas
http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/alapszakok_karrierlehetosege/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=26&kpzt=12&kepzes=A&sz=tudas
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és a térelemzés módszertanához legközelebbi statisztikaág, a területi statisztika ismereti 

magjára is szüksége van. Mindez a legújabb évtizedekben még tovább bővült: a társadalmi 

térbeli jelenségeket kiemelt kutatási témájának való regionális tudománnyal vagy az 

informatikával érintkezési felületet képező térinformatikával. Bármely területfejlesztési 

szakemberképzés csak a széles spektrumot átfogó szemléletben lehet eredményes. (NEMES-

NAGY J. 2006) 

A területfejlesztést oktató felsőoktatási intézmények más-más részismeretanyaggal oktatját 

a területfejlesztést. Iskolánként változó a területfejlesztés részletes tudásanyaga, a részismereti 

modulok változóak. Erről egy 2006-os összehasonlítás adja az alapot, amely a magyarországi 

felsőoktatási intézmények földrajz szakjait hasonlítja össze az első BSc-s évfolyamok alapján 

(lásd: Geográfus hírlevél 1/2006 szám 8-24. oldal, www.geography.hu 2010.11.21). Az 

elemzés során törekedtünk a jelenlegi helyzet bemutatására, ezért külön elemeztük a 2011-es 

tárgyakat azokon az egyetemeken és főiskolákon, ahol szakirányként választható a terület-, 

térség- és településfejlesztés, így a Debreceni Egyetem, az Eszterházy Károly Főiskola, az 

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Pécsi Tudomány 

Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem szaktanszéki honlapjáról letöltöttem és kiválogattam a 

terület- és településfejlesztés szakirányos tárgyakat (2. melléklet). 

Általános tantárgyak a területfejlesztés szakirányon: Pályázatírás módszertana, 

Projektmenedzsment, Gazdaságfejlesztés, Területfejlesztés alapjai, Önkormányzati-

közigazgatási ismeretek, Regionális szakpolitika, Európai területfejlesztés, Politikaföldrajz, 

Turizmus alapjai. Több tantárgyban különböznek az iskolák részismeretanyagai. Szakmai 

gyakorlatot 2010/2011-es tanévig nem kötöttek ehhez a BSc rendszerben, esetleg nyári 

gyakorlatra volt lehetőség, amely rövid ideig tart. A szakmai tapasztalat megszerzésének a 

kiépítése folyamatban van. 

Ezekkel a tudásanyagokkal képesek a geográfusok projektek kialakítására, 

megvalósítására, segédkezni a részfolyamatokban, a projektek forrásának megteremtésére 

pályázatot írni, a segédanyagok megszerezni, kapcsolatot teremteni a partnerekkel, kutatások, 

tanulmányok elkészítésére, önkormányzati feladatok ellátására. 

A továbbiakban bemutatjuk, hogy az említett kompetenciákat mely munkakörökben 

képesek hasznosítani a geográfusok, illetve kitérünk arra is, hogy melyek azok, amelyek 

hiányoznak.  

http://www.geography.hu/
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3.1.2. A szakmai ismeretek a munkaerőpiac tükrében 

A területfejlesztés tág fogalmú tudomány, ezért sok rész és egész képzést indítottak el az 

oktatásban. A területi szakemberek képzését meghatározó koncepcionális kérdés valamennyi 

szinten, hogy a terület- és településfejlesztés komplex tevékenység, műveléséhez bizonyos 

szaktudományi ismeretek mellett sokféle tudományterület ismerete szükséges. 

Elengedhetetlen a multi- és interdiszciplináris közelítésmód, problémakezelés. (KOROMPAI A. 

1998) 

A szakmában nagy vita folyt arról, hogy lehet-e, szabad-e a regionális tudományban és az 

annak gyakorlati alkalmazását jelentő területfejlesztésben alapszakot létesíteni. A regionális 

szakma többsége azon az állásponton volt, hogy nem. A területi folyamatok összetettek, 

ezeket nem lehet 18-21 éves kor között megtanulni, ehhez különféle szakmai előképzettségre, 

szemléletre, affinitásra, nyitottságra van szükség (RECHNITZER J. 2006) 

A terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos gyakorlati tennivalókat és a felhasználandó 

ismereteket ugyanis a mindenkori feladatok határozzák meg. nem pedig a szakemberek 

alapdiplomája. Ezért is kényes kérdés a tervezési jogosultság megállapítása. Ha a probléma 

lényegét műszaki kérdések alkotják, egyértelmű az építészi, mérnöki jogosultság, de 

gazdasági kérdések esetében a közgazdász, a jogi kérdések kapcsán a jogász, a társadalmi 

kérdések megoldásában a szociológus, a térbeli kapcsolatrendszerrel összefüggő kérdésekben 

a geográfus tekinthető leginkább illetékesnek. Ugyanakkor egyik sem nélkülözheti a másik 

szakterület ismeretanyagát. A megoldás tehát mindenképpen a szakértői csoportmunka, 

melyben a vezető, integráló szerepet a probléma lényegét képező szakterület képviselőjének 

célszerű betöltenie. (KOROMPAI A. 1998) 

Érdemes említés tenni, hogy a tértudomány milyen sokszínű képzési palettával 

rendelkezik. Alapképzésben a Gazdálkodás Menedzsment szakon szakirányként vehető fel a 

területfejlesztés. Ezután itt a képzés MSc formában is folytatható: Térség és területfejlesztő 

szakközgazdász szakon. A turizmus szakon választható szakirány a településfejlesztés, amely 

szintén közgazdász végzettséget ad. A mérnöki képzésben: Tájrendezési és Területfejlesztési 

Szakmérnök, Településrendező mérnök, Ingatlan és területfejlesztő mérnök, Infrastruktúra-

építőmérnöki mesterszakokon képzik a területi szakembereket. Az agrártudományoknak is van 

alap- és mesterszakja, ez a Vidékfejlesztési agrármérnök. A szociológiai tudományok körében 

is megemlíthető a Terület és településfejlesztő szociológus, bár a fő tevékenysége inkább 
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társadalmi-szociológiai jellegű. A Nemzetközi tanulmányok szakon regionális politika nevű 

szakirányon végezhetnek a hallgatók. A geográfusok több esetben is ezekkel a szakokkal 

versengenek egyes munkalehetőségekért. 

Annak ellenére, hogy a munkaerő-piaci kilátások nem tökéletesek, az érdeklődés 

szerencsére még fennmaradt a földrajz iránt. Lényegében két terület, a közszféra (pl. 

önkormányzatok, tanácsadók, szolgáltatók) és a magánszféra (főként térségek tervezésével 

kapcsolatos) kínál munkát a végzetteknek (RAABE B. 2005). Különösen az előző terület sok 

gonddal és leépülő kapacitással küzd, de a lassuló növekedés a privát szféra lehetőségeit is 

csökkenti. Ezzel együtt a geográfusok álláslehetőségei (akik nemcsak a diploma megszerzése 

miatt végezték el a szakot, hanem meg is tanulták a szakma alapjait) nem rosszak, semmi 

esetre sem rosszabbak, mint a közgazdász vagy jogász végzettségűeké. (MEZŐSI G. 2007, 2008, 

2009) 

A kutatás során választ adunk arra a kérdéskörre, hogy mennyire tud sikeres lenni a terület- 

és településfejlesztő geográfia a tértudományban. 

A FELVI DPR leírása alapján az alábbiakban mutatjuk be azokat a pozíciókat és azok 

tevékenységeit, amelyeket sikeresen megpályázhatnak és elláthatnak a területfejlesztő 

geográfusok. 

- Településfejlesztő: részt vehet a városok, falvak fejlesztésében, élhetőbbé tétele érdekében 

munkálkodhat, átfogó környezeti és lakossági felmérések, elemzések készítésével. Tervek 

megvalósításához felkutatja a megfelelő anyagi forrásokat, együttműködik a 

rokontudományok képviselőivel Önkormányzatoknál, civil szervezeteknél és építészeti 

irodákban találhat állást. 

- Régió marketingvezető: a településfejlesztőhöz hasonlóan, gyakran nagyobb térségekre, 

akár egész megyékre kiterjed, amely első sorban a vidék népszerűsítésére, idegenforgalmának 

fellendítésére és támogatók, pályázati lehetőségek felkutatására fókuszál, önkormányzatok, 

civil szervezetek, vagy befektető multinacionális nagyvállalatok munkatársaként vállal 

szerepet.  

(http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/alapszakok_karrierlehetosege/!Szakleiraso

k/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=26&kpzt=12&kepzes=A&sz=munka 

2012.04.23) 

 

  

http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/alapszakok_karrierlehetosege/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=26&kpzt=12&kepzes=A&sz=munka
http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/alapszakok_karrierlehetosege/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=26&kpzt=12&kepzes=A&sz=munka
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3.2. A terület-, térség- és településfejlesztő geográfus a munkaerő-piacon 

A munkaerő-piaci vizsgálatok során az Eszterházy Károly Főiskola végzett földrajzos 

hallgatóinak pályakövetését, a Szegedi Egyetem (http://alumni.fft-

geo.hu/?q=content/geoadatb%C3%A1zis) és a FELVI DPR 

(http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/alapszakok_karrierlehetosege/!Szakleiraso

k/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=26&kpzt=12&kepzes=A) honlapján 

közölt adatok alapján készült el. Elemzés során az álláslehetőségeket is megvizsgáltuk a 

különböző szektorokban, melyeket a végzett tevékenység célja alapján 3 részre 

csoportosítottuk. Ezek alapján a következő szektorokat vizsgáljuk: a közszektor, az üzleti 

szektor és a civil szektor. (DINYA – FARKAS – HETESI – VERES 2004) 

3.2.1. A közigazgatási -és közalkalmazotti szektor állásai a geográfusok számára  

A szektor vizsgálata során legelőször érdemes megfogalmazni, hogy melyek azok a 

betölthető munkakörök, amelyeket lehetővé tesz az állami jogalkotás a geográfusok számára. 

Erre egy rendelet tesz lehetőséget, amely megemlíti a geográfus végzettséget a különböző 

feladatkörök szerint.  

Ezt a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet melléklete alapján meghatározott munkakörök 

nevezik meg, és az alábbi táblázatokban azokat láthatjuk, amelyek említést tesznek geográfus 

(földrajzi) végzettségről. A 6. táblázatban a helyi szinten meghatározott feladatkörök 

láthatóak, és a hozzájuk párosítható munkakör. 

  

6. táblázat: A helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott 

szakirányú (alapképzésben szerezhető) iskolai végzettségek és szakképesítések 

A rendeleti pont szerint Munkakör 

19. Településfejlesztési és -rendezési, valamint 

településüzemeltetési feladatok 

Településfejlesztő 

20. Természetvédelmi igazgatási feladatok Önkormányzati természetvédelmi őr 

21. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok Térségfejlesztési referens 

Forrás: 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 

  

http://alumni.fft-geo.hu/?q=content/geoadatbázis
http://alumni.fft-geo.hu/?q=content/geoadatbázis
http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/alapszakok_karrierlehetosege/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=26&kpzt=12&kepzes=A
http://www.felvi.hu/diploman_tul/tervezz_karriert/alapszakok_karrierlehetosege/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=26&kpzt=12&kepzes=A
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7. táblázat: A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalban az egyes feladatkörökhöz meghatározott 

szakirányú (alapképzésben szerezhető) iskolai végzettségek és szakképesítések 

A rendeleti pont szerint Munkakör 

9. Környezetvédelmi igazgatási feladatok nincs megnevezve 

17. Természetvédelmi igazgatási feladatok nincs megnevezve 

18. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok nincs megnevezve 

Forrás: 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 

A 7. táblázatban megyei szinten figyelhetjük meg a feladatköröket, itt már nincs 

megnevezve a munkakör, csak a szakképesítéseknél van megnevezve a geográfus, mint 

potenciális jelölt. 

8. táblázat: Az állami közigazgatásban egyes feladatkörökhöz meghatározott (alapképzésben szerezhető) 

iskolai végzettségek és szakképesítések 

A rendeleti pont szerint Munkakör 

68. Környezetvédelmi és természetvédelmi 

igazgatási feladatkör 

nincs megnevezve 

125. Természetvédelmi igazgatási feladatok Állami természetvédelmi őr 

126. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok nincs megnevezve 

Forrás: 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 

A 8. táblázatban azokat az állami szintű feladatköröket láthatjuk, amelyeknél geográfus is 

lehet munkavállaló. A 3 táblázat alapján megfigyelhető az a megállapítás, hogy mind a 3 

szinten ugyanazokat a munkaköröket és feladatokat láthatják el a geográfusok, mint a terület 

és vidékfejlesztés, természet- és környezetvédelem.  

Ezek alapján érdemes az állami álláslehetőségeket megvizsgálni, hogy mennyire 

illeszkednek a kompetenciák és a rendelet mellékletében meghatározott feladatkörök. Erre 

http://eupalyazatiportal.hu honlapot használtuk fel, mert a területfejlesztés szakma egyik 

meghatározó internetes portáljaként van számon tartva az információ tartalma miatt. 

Az elemzés során a 2010. április 2-től 2012. május 22-ig érvényes álláspályázatokat 

vizsgáltuk az http://eupalyazatiportal.hu/lejart_allaspalyazatok/ honlapon. 469 álláshirdetést 

vizsgáltunk meg a közszféra lehetőségeinek elemzésekor.  

 

 

 

http://eupalyazatiportal.hu/
http://eupalyazatiportal.hu/lejart_allaspalyazatok/
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Az alábbi szempontok, kérdések szerint kerülnek bemutatásra az álláslehetőségek: 

1, Betöltendő munkakör megnevezése 

2, Az állás melyik régióban található 

3, Pályázati feltételeknél a végzettség meg van nevezve?  

4, Ha igen, a geográfus is? 

5, Pályázati feltétel 

6, Elvárt kompetenciák főiskolához köthetőek? 

7, Gyakorlati feltétel és ideje 

8, Határozott idejű munka-e? 

9, Nyelvtudás igényel? 

10, Lényeges feladatok a munka alatt 

A vizsgált álláspályázatoknál a pályázati feltételeknél minden munkalehetőség megköveteli 

a cselekvőképességet, a magyar állampolgárságot és a büntetlen előéletet, számítógépes 

ismeret valamint az illetményekre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény vonatkozik a közigazgatási szektor álláspályázataira. Így ezeket már az munkahelyek 

elemzésekor figyelmen kívül hagytuk, ugyanis ez olyan alapfeltétel, mint egyes esetekben a 

végzettség. 

A honlap által országosan ajánlott 496 álláshirdetésből 85 darabot találtunk megfelelőnek 

ahhoz, hogy a korábban meghatározott geográfus kompetenciáknak megfelelően 

elhelyezkedésre adjon lehetőséget. Ez a meghirdetett munkakörök 17,1 százalékát fedi le. 

A 3. melléklet táblázatában a betölthető pozíciókat figyelhetjük meg és azt, hogy hány 

darab betölthető állásajánlat jelent meg ezzel a pozícióval. Megállapítható, hogy a legtöbb 

állásajánlat pályázati referens pozícióban található, ezután a projekt menedzser és a projekt 

menedzser asszisztens munkakör a keresettebb. Érdemes kiemelni munkakörként a 

településfejlesztési ügyintéző állást, amely szintén keresett volt a 2 év alatt. A munkaköröket 

vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a legtöbbször pályázatokhoz, projektekhez köthetőek az 

állások, ezután a természetvédelmi és vidék-, város- és településfejlesztési munkakörök is 

jelentősek. 

Megállapítható, hogy több munkakört, amelyeknél hivatkoznak 9/1995 (II.3.) 

Kormányrendeletre, nem tölthetnek be geográfusok, mert nincsenek megnevezve a 

kormányrendelet mellékletében felsorolt végzettségekhez, pedig az elvárt kompetenciák és az 

ellátandó feladatok illeszkednek a tanulmányaik ismeretanyagához. Ezekkel a munkahelyi 

lehetőségek számát jelentősen lehetett volna növelni. A melléklet alpontjai szerint a 2. Az 
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Európai Uniós feladatkör, 11. környezetvédelmi igazgatási, 19. a településüzemeltetési, 

feladatkörben nincs megnevezve a geográfus, így például nem lett kigyűjtve a következő 

munkakörökből több álláslehetőség a felsoroláshoz: Energiahatékonyság és megújuló 

energiaforrás projekt menedzser, Projekt menedzser, Program menedzser, Településfejlesztési 

koordinátor, Pályázati referens. 

Az álláslehetőségek egésze Magyarországon található. A könnyebb bemutathatóság 

érdekében a kiválasztott munkalehetőségeket regionális megoszlásban mutatjuk be (31. ábra, 

4. melléklet). Megfigyelhető, hogy az állásajánlatok döntő többsége a Közép-Magyarországi 

régióhoz köthető, amely a 48,2 százaléka a kigyűjtött munkalehetőségeknek. 

 

 
31. ábra: A kigyűjtött álláspályázatok regionális megoszlása darabszám szerint 

http://eupalyazatiportal.hu/lejart_allaspalyazatok/ alapján (2012) 

 

Az pályázatoknál megjegyeztük azt is, hogy mennyi álláshirdetésnél van feltételként 

feltüntetve az, hogy geográfus, vagy területfejlesztési végzettségű a célzott munkavállaló. Ezt 

az alábbi ábrán szemléltetjük. Megfigyelhető, hogy csupán 15 állásnál volt megnevezve a 

terület- és településfejlesztő, illetve a geográfus végzettség. Ennek egyik oka, hogy több 

munkahelynél nem volt konkrétan megnevezve a végzettség típusa, így amikor az állások 

kigyűjtésre kerültek, akkor a kért vagy elvárt kompetenciákat ellenőriztük, és így kerültek 

kiválasztásra a fenti táblázatba a munkakörök. A legtöbbször a 9/1995 (II.3.) 

Kormányrendelet az álláspályázat mérvadó kritériuma. 

http://eupalyazatiportal.hu/lejart_allaspalyazatok/
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32. ábra: A kiválasztott álláspályázatok megoszlása a geográfia érdekeltség alapján 

A végzettséghez 11 esetben elegendő a középfokú végzettség, de az elbírálásnál előnyt 

jelent a felsőfokú végzettség megléte. A felsőfokú végzettségű követelményeknél 9 esetben 

lényegtelen a végzettség típusa, 6 esetben egyetemi végzettséget, és 59 esetben elegendő a 

főiskolai végzettség. Az egyetemi végzettséget a Bolognai rendszerben a mesterképzés 

elvégzésével szerezhetik meg a hallgatók, így az álláspályázatnál érvényes lehet az is, hogy a 

jelentkező levelező tagozat mellett kezdi el az állásokat és a képzés végén szerez egyetemi 

végzettséget. 

A kigyűjtött álláshirdetéseket két csoportra osztjuk a pontosabb érthetőség érdekében. Így 

az alábbi táblázatban szerepelnek azok az álláshirdetések, amelyek említik a geográfus 

végzettséget, majd azok a munkalehetőségek lesznek felsorolva, amelyekhez a tanulmányok 

alapján jelentős számú kompetenciával rendelkezünk és pályázati feltétel nem követel más 

végzettséget, mint például mérnök, jogi, közgazdasági, közigazgatási vagy agrár, amelyek 

kritériumként előfordultak néhány álláshirdetésnél. 

 

 

33. ábra: Az álláspályázatok mennyi idejű szakma gyakorlat rendelkezését írják elő 

A 33. ábrán azt láthatjuk, hogy legtöbb állás megpályázásához szükséges minimum 1-3 év 

között letöltött szakmai gyakorlat. Ez igazolja azt a megállapítást, hogy a leendő területi 

15 darab 

70 darab 

Igen 

Nem 

37 

7 

39 

2 

Gyakorlati évek száma 

Nincs megszabva 

Minimum 1 év 

1-3 év 

3 év felett 

Az értékek mértékegysége: darab 
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szakembereknek, így a leendő geográfusoknak is szüksége van a szakmai gyakorlatra, amit 

érdemes minél hamarabb elkezdeni. Egy 3 éves BSc-n alig lehetséges 3 év szakmai 

gyakorlatot teljesíteni, főleg, hogy a második félév végén történik a szakirány választás. 

 

34. ábra: Az álláspályázatok szerződésének ideje (2012) 

Az állásajánlatokat megkülönböztethetjük a munkavégzés ideje alapján. Ezt a 

munkaszerződés típusa szerint csoportosítottuk (34. ábra). Megállapíthatjuk, hogy a 

munkakörök jelentős része határozatlan idejű, nincs meg szabva a felmondás ideje, így az 

állás eltarthat hosszú ideig. A határozatlan idejű állások közül 5 esetben kötöttek 6 hónap 

próbaidőt a pozíció betöltése esetén. A határozott idejű szerződéseknél az alábbiak szerint 

oszlik meg a megbízás hossza: 

- 4 darab 1 féléves 

- 14 darab 1 évre 

- 3 darab 1,5 évre 

- 3 darab 2 évre 

- 1 darab 2,5 évre 

- 4 darab 3 éves periódusra. 

 

Az alábbi diagramokkal a szükséges mellék, iskolán kívüli képesítések igényét mutatjuk 

be. A jogosítvány meglétét (35. ábra) 68,23 százalékban nem tartják kötelezőnek, mert nem 

fontos a munkavégzés szempontjából. Ez azzal magyarázható, hogy a különböző engedélyek 

és adminisztrációt, amelyet nem elektronikusan szereznek be vagy intéznek el, a mobilitás 

megkönnyítése miatt személygépkocsi vezetői engedély szükséges. 

 

56 

29 

A munkaszerződés ideje 

Határozatlan idejű 

Határozott idejű 

Az értékek mértékegysége: darab 
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35. ábra: Az álláspályázatok jogosítvány igénye (2012) 

A nyelvvizsga fontosságát (36. ábra) 60 százalékban elhanyagolhatónak tartják, de 

bizonyos állás esetén a megléte javítja pályázati esélyeket, előnyt jelent. A nyelvvizsga 

megléte, tárgyalóképes nyelvtudás alapján az angol nyelv 61,7 százalékban preferált 

nyelvtudás, de az Európai Uniós nyelvhez is tartozik, így növelve az arányát. A munkakörök 

során érdemesnek látjuk angol, német vagy francia nyelv tárgyaló képes ismeretét. 

 

 

36. ábra: Az álláspályázatok nyelvismeret igénye (2012) 

Általánosan elmondható, hogy az elvégzendő feladatok a pályázatok megírásával és 

megvalósításával kapcsolatos adminisztráció, pályázati dokumentációk előkészítése, 

pályázatírási feladatok, megvalósíthatósági tanulmány megírása, a felső vezetés munkájának 

asszisztenciája, projekt megvalósításában segítségnyújtás és koordinációs feladatok ellátása, 

akciók lebonyolítása, kapcsolattartás a partnerekkel, pályázatfigyelés, tervezés és elemzés 

készítése, program megvalósításának elősegítése, általános iratkezelés, területi irodai 

feladatok ellátása. Idegennyelv ismeret igénye esetén kommunikáció és kapcsolattartás a 

külföldi partnerekkel. A sort lehetne folytatni, de a felsoroltak a meghatározó tevékenységi 

körök, a többi már specifikusan a munkakörhöz kapcsolódik (TÁMOP, KEOP ismerete, Uniós 

pénzügyi tervek stb.). 

27 

58 

Jogosítvány 

Kell 

Nem szükséges 

21 

3 

10 51 

Nyelvismeret igénye 
Angol 

Német 

Európai Uniós 
nyelv 

Nem szükséges 

Az értékek mértékegysége: darab 

 

Az értékek mértékegysége: darab 

 



46 

A pályakövetésből levont tapasztalatok alapján és az álláshirdetések vizsgálat során az 

állami szektorban a települési és kistérségi szinten a legkönnyebb az elhelyezkedés egy 

geográfus számára. A szinten belül is az települési vagy önkormányzati szinten, mint 

településfejlesztő. A végzett geográfusok készítettek felmérést a helyi gazdasági és természeti 

adottságokról, segédkeztek a pályázatírásnál, a pályázat megnyerése esetén a projekt 

menedzselésével is foglalkoztak. A kistérségi szinten képesek voltak megállni a helyüket 

(Helyi Vidékfejlesztési Iroda példáján). 

A Szegedi Egyetem felmérése során a terület- és településfejlesztő geográfusok közül 4-en 

dolgoznak megyei jogú városi önkormányzatoknál. 3 hallgató helyezkedett el regionális 

(mezo) szintű állami munkahelyeknél (ATIKÖVIZIG, DARFT, NFÜ). 

Kutatási tevékenységekre az állami szektorban a Magyar Tudományos Akadémia 

Albizottságainál van lehetőség. Magyarországon még a felsőoktatási intézményeken belül van 

lehetőség kutatási munkálatokra korlátozott számban. A Szegedi Egyetem felmérésekor 2 volt 

területfejlesztő hallgató kutatással-oktatással is foglalkozó intézményben alkalmazott (SZTE-

TTIK-GTFT). 

 3.2.2. A vállalati szektor lehetőségei a földrajzi szakma számára 

A vállalati szektorbeli elhelyezkedésről nincs törvény szerinti meghatározás arra, hogy a 

geográfusok milyen munkaköröket tölthetnek be. Az elhelyezkedési lehetőségekről sincs 

kiépítve a megfelelő információs hálózat a vállalkozói szféra számára, ami miatt legtöbbször 

más főiskolai szakképzettségű hallgatók kerülnek előtérbe egy-egy munkahelyre. A 

legtöbbször elhelyezkedési tapasztalatok alapján helyezkednek el a vállalatoknál geográfusok. 

A felsőoktatásban kapott ismeretanyag sem követi részletekbe menően a vállalati szféra 

szükségleteit, gyakran az igénye sem merül fel. Területfejlesztő munkakörben a legtöbbször 

városfejlesztő, ingatlanfejlesztő, területi tervezéssel, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó 

vállalkozások alkalmaznak geográfusokat. 

Több álláskereső portálon (www.topjob.hu, www.profession.hu, http://jobline.hu/) 

végeztünk megfigyelést regisztrációval. Így rendszeresen email-ben közölték az új és általunk 

bejelölt tevékenységi típusú állásajánlatokat. A legtöbb álláskeresési honlapokon nincs 

lehetőség arra, hogy a geográfus végzettséget bejelölhető legyen, ezért általában az egyéb 

közgazdász, egyéb mérnök, természettudomány, környezetvédelmi, kutatás-fejlesztés és 

pályakezdő tulajdonságokat jelöltük be. A 2010. április 30-tól 2012. április 30-ig tartó 

megfigyelés során érkeztek állásajánlatok, de egyik sem a geográfus kompetenciákhoz 

http://www.topjob.hu/
http://www.profession.hu/
http://jobline.hu/
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megfelelően. Az egyéb mérnök címkénél a folyamatmérnök és az anyag mérnök pozíciókra 

érkeztek felhívások, az egyéb közgazdász kategória HR munkatárs. A környezetvédelmire 

nem érkezett hirdetés, a kutatás-fejlesztés kategóriában viszont már voltak hirdetések.. Ventiv 

Health Magyarország Kft. adott fel hirdetést 2010. augusztus 17-én Kutatási munkatárs 

pozíció betöltésére, ám ez a cég a gyógyszeripari kutatásokra specializálódott. Másik 

kiemelhető hirdetés a Karrier Hungária Kft. tudományos munkatárs állásajánlata, amely 

főként humánerőforrás-közvetítéssel kapcsolatos tevékenységek elvégzésére keresett 

alkalmazottat. 

Az álláshirdetések között keresgélve a http://eupalyazatiportal.hu/palyazati-

tanacsado110426/ weboldalon találunk egy régebbi felhívást, amelyet megpályázhattak a 

geográfusok. A felhívásban nem jelenik meg a geográfus szakma megnevezés, viszont a 

területfejlesztési szakiránnyal és pályázati tapasztalattal elláthatják a munkakör feladatait. 

A MAPI Zrt. felhívása Tanácsadói pozícióra keresnek alkalmazottakat. A felhívásukban 

nem említik a végzettségre vonatkozó kritériumokat. 2012. március 20-án az Eszterházy 

Károly Főiskola Regionális Állásbörzéjén képviseltette magát a vállalat, és a személyes 

interjú során kiderült, hogy a geográfusok is pályázhatnak az állásra, 1 év szakmai tapasztalat 

megléte esetén. 

Az Eszterházy Károly Főiskola végzett földrajzosok pályakövetése során egy hallgató 

helyezkedett el vállalkozásban (Érdi Városfejlesztő Kft.) és egy kitöltő dolgozott régebben 

vállalkozásnál (Váti Nonprofit Kft.). Általában projektmenedzsment és megvalósítás, 

pályázatírás és kiírás, adatgyűjtés és tárolás a meghatározó feladatkörök. 

A Szegedi Egyetem felmérése során 6 hallgató helyezkedett el vállalkozásban 

területfejlesztési vagy ahhoz hasonló munkakörben. Pl.: IRMÁK Nonprofit Kft, F.A. Bt., 

PESTTERV Kft., Lidl Magyarország Bt., Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt., Innov 

Hungaricum Kft. 

Az alkalmazott ismeretek: turista térképkészítés, turizmus stratégiák, szakfordítás, 

információkutatás, ügyfélszolgálati tevékenység, szerkesztői tevékenység, ingatlanfejlesztés, 

engedélyeztetés, GIS használat, településfejlesztési koncepciók és integrált városfejlesztési 

stratégiák készítése, akcióterületi tervek kidolgozása, pályázatmenedzselés, 

kiadványszerkesztés, pályázatírása és -dokumentáció készítése, projektmenedzsment. 

Mint a példákon is látható legtöbb vállalat, amely foglalkoztat geográfusokat, Korlátolt 

Felelősségű Társaság. Azon belül is legtöbbször nonprofit irányultságú, vagy Közhasznú 

http://eupalyazatiportal.hu/palyazati-tanacsado110426/
http://eupalyazatiportal.hu/palyazati-tanacsado110426/
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Társaságból átalakult Kft-vé. A vállalatok jelentős száma részben vagy egészben állami vagy 

önkormányzati tulajdonban van. A vállalatok másik része pedig természetvédelmi 

szolgáltatásokat, vagy termékeket nyújt (Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.). Itt 

alkalmazhatóak természetföldrajzi ismereteket, erdő és vadgazdálkodási, valamint 

pályázatírási ismeretek alkalmazhatóak. A vállalkozások egy része foglalkozik kutatás-

fejlesztéssel.  

Kereskedelemmel foglalkozó vállalatok ritkán foglalkoztatnak geográfusokat, ugyanis a 

tudás anyag nagy része nem egyezik meg a tevékenységi körrel kapcsolatban. Kivételes 

esetnek számíthat a Lidl Magyarország Bt. esete. Terjeszkedő külföldi vállalat telephely 

kiválasztás, engedélyeztetés, ingatlanfejlesztés és GIS ismeretek alkalmazására alkalmazott 

geográfusokat. Ez is alternatíva lehet néhány geográfus számára, de a legtöbbször a 

kereskedelemhez kapcsolódó ismeretek hiánya lehetetlenné teszi az elhelyezkedést, és a 

térbeli tudománnyal foglalkozó közgazdászok jelentős előnnyel rendelkeznek. 

De van potenciál a vállalati szférában a geográfusoknak. Egyes szolgáltatásokat lehet 

kiépíteni a geográfia és tértudomány ismeretanyagának felhasználásával. Ilyenek lehetnek 

például a pályázatíró cégek létrehozása. A http://eupalyazatiportal.hu/palyazatiro_cegek/ 

honlapon magyarországi pályázatíró cégeket kereshetünk fel. A honlap alapján a következő 

pályázatírói cégek hirdetik magukat országos szinten: Accessio Menedzsment, Rolling 

Consulting Hungary Kft., ECO-CORTEX Tanácsadó, Szolgáltató Kft., DBH Business 

Service, Leopold Jones Gazdasági Tanácsadó Iroda, Három Garas Kft., Champion & 

Pályázatok Kft. 

A http://www.sff.hu/palyazatirokhs honlapon 30 darab cég és vállalkozás hirdeti magát 

pályázatírói és menedzselői szolgáltatással Heves megyei viszonylatban 2012. április 30-án. 

2011. április 30-án ez az adat 23 vállalkozást és céget mutatott, ebből is látszik a szektor 

folyamatosan bővülése. Ez hátrányt jelent a versenytársak elemzésénél, hogy nincs egységes 

honlap, és a kisvállalkozások nem tudhatják anyagilag megengedni, hogy minden egyes 

hirdetői portálon reklámozzák magukat. 

Másik jelentős ismeretanyag térképészet. A vállalkozások internetes keresése során 

érdemes cégismertetéssel és reklámozással foglalkozó honlapokat felkeresni. Így a 

http://www.cylex-tudakozo.hu/ honlap ismertetője alapján 2012.04.31-én 22 darab 

térképkészítéssel foglalkozó vállalkozás található. Egy részéről elmondható, hogy 

kisvállalkozás, általában szaktudásukat alkalmazó geográfusokról, geológusokról és 

geodétákról van szó. A területfejlesztő geográfusok a képzésük során megismerhetik az 

http://eupalyazatiportal.hu/palyazatiro_cegek/
http://www.sff.hu/palyazatirokhs
http://www.cylex-tudakozo.hu/t%C3%A9rk%C3%A9pk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s.html
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AutoCAD programot, amelyekkel településeknek, térségeknek készíthetnek projektekhez, 

rendezvényekhez térképet. Elmondható, hogy ezekben a vállalkozásokban jól alkalmazható a 

tértudás. 

9. táblázat: Térképészeti vállalkozások a CYLEC-Tudakozó adatai alapján 

FÖLDMÉRÉS - ITGEO 
KFT. 

FREYTAG&BERNDT 
TÉRKÉPBOLT 

DIREKT-ALPIN BT. KORONA FÖLDMÉRŐ 
IRODA KFT. 

PARCELLA GM KFT DREXAIR KFT. NYÍR-KARTA BT FEKETE ÉS FIA KFT. 

DIGICART GEODÉZIAI 
SZOLGÁLTATÓ ÉS 
FEJLESZTŐ KFT. 

CAD MAP 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 

SZOMBATHELYI 
FÖLDMÉRŐ ÉS 
TÉRKÉPÉSZETI KFT 

CARTOGRAPHIA KFT. 

MEGYEKŐ 
FÖLDMÉRŐ KFT. 

WALDMANN-
MEIXNER KFT. 

GEOD CAD GEOCENTRÁL 
FÖLDMÉRŐ IRODA 

HONVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM 
TÉRKÉPÉSZETI KKT. 

FREYTAG-BERNDT 
BUDAPEST 
TÉRKÉPKÉSZÍTŐ ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KFT. 

MERIDIÁN 2001 
FÖLDMÉRŐ ÉS 
TÉRKÉPÉSZ KFT. 

BUDAPESTI 
SZOCIÁLIS 
FORRÁSKÖZPONT 

GEO-TÓTH 
FÖLDMÉRŐ BT 

EURO-GOLF KFT.   

Forrás: http://www.cylex-tudakozo.hu/t%C3%A9rk%C3%A9pk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s.html 

2012.04.31 

Így azok a geográfusok, akik jól elsajátítják a térképészeti programok kezelését, 

belefoghatnak térképkészítő magánvállalkozásba, mint egy szolgáltatásnyújtással foglalkozó 

vállalkozás. 

A projektmenedzsment tudás általában több ember figyelmét követeli, a projekteket 

csapatban érdemes elvégezni, így az egyéni vállalkozás alapítása során mindenképpen 

szükség alkalmazottak foglalkoztatására. 

Ezek alapján a vállalkozásalapítás lehetőségében előnyök és hátrányok is rejlenek.  

Előny: egyéni munkavégzés, részben kötetlen foglalkozás, különböző vállalkozási 

előnyök, vállalkozói kreativitás szab határt, aktív földrajzi tudás megvalósíthatósága. 

Általában kutatói, elemzői, pályázatírói és projektmenedzsment tevékenységű vállalkozások 

alapíthatóak a végzettséghez alkalmazkodva. 

Hátrány: a nem jövedelmezőség hamar a vállalkozás megbukásához vezethet, kezdeti tőke 

hiányával nehezen kiküszöbölhető az adózási rendszer nehézségei, amik egy kezdő 

vállalkozást sújthatnak, és utolsó sorban kevés a vállalkozási irányultságú ismeret. 

 

http://www.cylex-tudakozo.hu/t%C3%A9rk%C3%A9pk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s.html
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3.2.3. A területfejlesztő geográfia és a non-profit szféra kapcsolata 

Egy non-profit szervezet elsődleges célja nem kifejezetten a kereskedelmi profit termelés, 

hanem a társadalmi, közösségi szükségletek és érdekek támogatása. Ugyanakkor a non-profit 

szervezetek számára is elengedhetetlen valamilyen jövedelem generálása, hiszen 

tevékenységüket finanszírozniuk kell. A támogatások jöhetnek a magán –vagy a közszférából, 

természetes vagy jogi személyektől. Fontos megjegyezni, hogy tevékenységük miatt a 

nonprofit és a közhasznú szervezetek az államtól adókedvezményben részesülnek (TÓTH E. Á. 

2006, BÍRÓ E. 2002). 

 

37. ábra: A civil nonprofit szervezetek rendszere (BÍRÓ E. 2002) 

Nonprofit szervezeteknek számít szervezettípus szerint alapítványok (ezen belül is 

megkülönböztetünk magán –és közalapítványt) és társas nonprofit szervezetek (Pl.: egyesület, 

köztestület, szakszervezet, szakmai, munkáltatói érdekképviselet és non-profit gazdasági 

társaság). Tevékenység szerinti csoportosításban megkülönböztetünk kulturális, vallási, sport, 

hobbi, szabadidős, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális ellátási, polgárvédelmi, 

környezetvédelmi, településfejlesztési, gazdaságfejlesztési, jogvédelmi, közbiztonsági, 

adományozási, érdek-képviseleti, politikai és nemzetközi kapcsolatok szerinti szervezeteket. 

Az alapító oklevélben minél több funkciót írnak bele, annál nagyobb hatáskörben tudnak 

érvényesülni az adott szervezetek. (SZABÓNÉ BOHUS M. 2010, KUTI É. 1998)  

A különböző bázisú területi fejlődés modellek alapján jól szétválasztható a felülről vezérelt 

(top-down) reformok és az alulról jövő (bottom-up) kezdeményezések. A felsorolás alapján 

megállapítható, hogy a non-profit vagy a civil szféra meghatározó tényezői lehetnek egy adott 

térség fejlődésében. A bottom-up (alulról jövő kezdeményezés) területi modell egyik szerves 
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része, mert össze fogja az adott érdekeket és véleményeket, a helyi társadalmak, gazdaság és a 

régiók egymással való együttműködését. (KEATING 1997, PÁLNÉ KOVÁCS 2004) Ez által 

fontosnak találjuk, hogy megvizsgáljuk a területi szakemberek, így a geográfusok számára 

nyújtott lehetőségeket. 

Kotler definíciója szerint a non-profit szervezet az, amelynek az elsődleges célja között 

nem szerepel az üzleti haszonszerzés, és a tevékenységéből származó bevételei kisebbek vagy 

nem haladják meg a tevékenységhez szükséges kiadásait. (KOTLER 1992)  

A definíció alapján a települések önkormányzata egyértelműen nonprofit szervezet, 

ugyanis létezésének oka nem a haszonszerzés és bevételei, melyeket szolgáltatásai révén 

szerez be a kiszolgáltaktól, nem haladja meg a bevételeit. (GARAMHEGYI 2004) 

Ha a szektort szeretnénk jellemezni, akkor a Bíróság Társadalmi Szervezetek és 

Alapítványok Névjegyzékében (http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=tarsszervsearch) a 

legbízhatóbb forrás a civilekkel kapcsolatosan, ugyanis a civil szervezetek bejegyzésénél a 

megyei bírósághoz kell elküldeni a kérelmet a nyilvántartásba vételhez és így kerülnek be a 

rendszerbe. Ezek alapján 2012. április 31-én országosan a Társadalmi szervezetek adatbázisa 

szerint országosan 79538 darab szervezet volt bejegyezve, amiből 2102 darab 

környezetvédelmi, 12688 darab kulturális, 1027 darab kutatási, 995 darab településfejlesztési 

tevékenységet folytató szervezet található. A felsorolt tevékenységi típusok az összes 

bejegyzett szervezet 21,13 százaléka, kicsivel több, mint egy ötöde, így jelentős számú 

lehetőség adott a geográfusok számára. Azért ezeket a cél szerinti besorolásokat választottuk 

ki, mert a célok és feladatok részben illeszkednek az egyes tantárgyak ismeretanyagához. 

A pályakövetés során levont tapasztalatok szerint a civil szférában alkalmazott ismeretek 

között legjobban a pályázatírás hasznosítható, mint forrásteremtési technika, utána a projekt 

menedzsment, mint az akciók, projektek, programok, rendezvények lebonyolítása, és a helyi 

gazdaságfejlesztés, mint a marketing és a településfejlesztési feladatok lebonyolítása. 

Segítséget nyújthat a szervezeti forma mind az állami szektor intézményeinek, mind a 

vállalkozási szektor tagjainak. Nonprofit szervezetnek számítanak az alapítványok, az 

egyesületek, a közhasznú szervezetek, a tanácsok, a társulások, a helyi akció csoportok. Az 

utolsó 3 szervezet csak formálisan, ugyanis a másik két szektor szereplői is képviseltetik 

magukat. 

  

http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=tarsszervsearch
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10. táblázat: A geográfia és a civil szektor ismeretanyag készlete (2012) 

Civil feladatkör Tantárgy 

Forrásteremtés pályázatok útján Pályazatírás módszertana 

Pályázat és forrásfigyelés Pályazatírás módszertana, Terület- és 

településfejlesztés 

Akciók, projektek lebonyolítása Projektmenedzsment 

Természetvédelem Természet és környezetvédelem 

Kutatás Földrajzi és regionális kutatási módszerek 

Településfejlesztési akciók, programok Terület- és településfejlesztés, vidékfejlesztés 

alapjai 

Kutlurális tevékenység, akciók Regionális földrajzi tárgyak, kultúföldrajz. 

Projektmenedzsment 

Települési projektek Önkormányzati és közigazgatási ismeretek 

Reklám és médiamegjelenés, kiadványok Régió- és településmarketing 

Attrakciók és rendezvények szervezése Turizmus földrajzi alapjai 

Képzések szervezése, lebonyolítása Projektmenedzsment 

Forrás: http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=tarsszervsearch és 2. melléklet alapján 

Az elhelyezkedett földrajz szakos hallgatók közül 7 kitöltő helyezkedett el ebben a 

szektorban (Pl.: Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete). Az lehelyezkedettek 

munkakörei pályázatíró, program koordinátor, pályázatbíráló, projektmenedzser, irodavezető, 

vidékfejlesztési menedzser, területfejlesztési referens, a tevékenységei körei pedig ezekhez 

köthető feladatok voltak. 

11. táblázat: A 2012.április 30-ai internetes kutatás alapján 

Civil szervezet neve Tevékenység 

Revita Alapítvány kutatás, projektmenedzsment, tanácsadás 

Válaszúton Alapítvány program koordináció, projektmenedzsment 

Nagyalföld Alapítvány (megszűnt) tanulmányok, kutatás 

JNSZ Megye Esély Szociális 

Közalapítványa 

Képzésszervezés és lebonyolítás 

Fenntartható Fejlődésért Alapítvány projektmenedzsment 

Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési 

Egyesület 

Vidékfejlesztés, termékfejlesztés, 

programkoordináció 

Geothink Tudományos Egyesület projektmenedzsment 

Forrás: a felsorolt szervezetek honlapjai 

http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=tarsszervsearch
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Az internetes kutatás során találhatunk olyan geográfusokat ország szerte, akik a civil 

szektorban helyezkedtek el és végzik tevékenységüket. Ezek közül néhányat a fenti 

táblázatban sorolunk fel. A településfejlesztéssel foglalkozó szervezetek gyakran az 

önkormányzatok munkáját segíti pályázati tevékenységével, illetve a civil szervezetek a helyi 

véleményét is tudják képviselni különböző akcióik segítségével. A vidékfejlesztéssel 

kapcsolatosan érdemes szót ejteni a LEADER közösség Helyi Akció Csoportjairól (HACS), 

amely magába foglalja az adott térség önkormányzatait, civilszervezeteit és vállalkozóit. A 

pályakövetés során is helyezkedtek el LEADER HACS szervezetnél, ezért ez is kiugró pont 

lehet a geográfusok számára. Az Akció Csoportoknál gyakori, hogy az közszférában is 

alkalmazott 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint keresnek munkatársat. Például: 

http://www.szms.hu/hu/hir-reszletei/allast_hirdetunk___.html 2012.05.31) 

A non-profit szféra bemutatásánál mindenképpen érdemes szót ejteni az önkéntesség és a 

gyakornokság témaköréről, mint foglalkoztatási és gyakorlati tapasztalati tevékenységről. Ezt 

a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről teszi jogi keretek közé. 

A törvény meghatározza, hogy ki lehet önkéntes, hol és milyen körülmények között végezheti 

az önkéntes tevékenységet stb. 

Ezáltal a vállalhatnak önkéntességet: 

 a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és 

katasztrófavédelmi feladatai körében; 

b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében; 

c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében; 

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a 

működésével összefüggő tevékenysége körében; 

e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével 

összefüggő tevékenysége körében; 

f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz 

kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a 

magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel 

rendelkező, jogképes önkéntességet. (2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY) 

Az önkéntességgel hozzájárulhatunk egy szervezet tevékenységének segítéséhez munkabér 

nélkül. Viszont az egyik legkönnyebb módja a munkatapasztalat megszerzésére, ugyanis részt 

vehetünk különböző kutatási tevékenységben, adminisztrációban és projektek 

lebonyolításában. 

http://www.szms.hu/hu/hir-reszletei/allast_hirdetunk___.html
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Az önkéntesség nem feltétlenül jelenti az ingyen munkát, ugyanis bizonyos juttatások 

adhatóak az önkénteseknek. Ezeket a http://www.onkentesen.eu/onkenteseknek-adhato-

juttatasok honlap alapján mutatjuk be: 

- munkaruha, védőfelszerelés, munka-, és védőanyag, amelyekre szükségük lehet a 

munka ellátáshoz 

- költségtérítés (szállásdíj, útiköltség, üzemanyag) 

- egészségügyi, egészségvédelmi szolgáltatás megvásárlása az önkéntesek számára 

- iskolarendszeren kívüli továbbképzés 

- napidíj (az önkéntes munka végzésére külföldön kerül sor vagy nem magyar 

állampolgárt foglalkoztatunk önkéntesként Magyarországon) 

- pénzjutalom, melynek éves összege nem több, mint a havi kötelező minimálbér 20 

százaléka 

- ösztöndíj  

(http://www.onkentesen.eu/onkenteseknek-adhato-juttatasok 2012.04.31) 

Az önkéntesség egyik hátránya, hogy kevés esetben ismerik el tényleges szakmai 

tapasztalatnak. A gyakornokságot abban az esetben lehet használni, ha egy képzés kötelező 

szakmai gyakornoki időt ír elő. Ekkor a munkavégzés során a hallgató gyakornok státuszban 

szerzi meg a szakmai tapasztalatokat. Mivel a Földrajz BSc képzés nem írt elő 2010-ig 

kötelező szakmai gyakorlat, így ritkán hallhattunk gyakornoki programokról. Egyes 

felsőoktatási intézmények, így az EKF is 2010-ben kezdett BSc-s hallgatók számára nyári 80 

órás gyakorlatot, ami egy közgazdász képzés 360-480 órás féléves gyakorlatához képest 

kevés, de több a semminél. A gyakornoki programok esetén kevés esetben, de vannak példák 

olyan lehetőségekre, ami már minimális juttatás ellenében történik. Ami különbség tehető a 

két forma között, hogy gyakornokokat általában vállalkozások is fogadhatnak. 

A civil szféra tárgyalásánál megemlíthetjük a különböző ösztöndíj programokat. Ezeknek 

formái, kedvezményezettjei, mértéke, pályázási formája változó. Lehet szó tanulmányi 

eredmény és kutatási tevékenység alapján pályázhatóak. Ami általánosságban megemlíthető, 

hogy ösztöndíj ellenében nappali tagozatos hallgatók tanulmányaik mellett végezhetnek 

különböző gyakorlati és önkéntes tevékenységet. Érdemes megemlíteni a külföldi 

tanulmányutakkal jutalmazó ösztöndíjak, ami szélesebb látókör és más kultúra 

megismerésében ad lehetőségeket. 

Ezek alapján megállapítható, hogy a civil szektor a tanulmányok alatt (is) szolgáltat 

jelentős mértékű szakmai tapasztalatot, amely növelheti az elhelyezkedés lehetőségét. 

http://www.onkentesen.eu/onkenteseknek-adhato-juttatasok
http://www.onkentesen.eu/onkenteseknek-adhato-juttatasok
http://www.onkentesen.eu/onkenteseknek-adhato-juttatasok
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3.3. Tapasztalatok és példák a nemzetközi földrajzban 

Ebben a fejezetben azt szeretnénk bemutatni, hogy a földrajz tudomány milyen formában 

működik más országokban. Az információkat a külföldi intézmények honlapjai szerint 

bemutatott angol és német nyelvű ismertető alapján állítottuk össze. Nem szeretnénk 

összehasonlítani a képzéseket, ugyanis több esetben is eltérhetnek a képzések között a 

tradíciók. 

Így először megvizsgáljuk, hogy a három vizsgált országban (Anglia, Hollandia, 

Németország) hogyan valósul meg a földrajz képzési rendszere. Nem mutatunk be minden 

egyes oktatási intézményt, néhány példát hozunk a tapasztalatok és ismeretek bővítése 

érdekében. Az átvizsgált honlapok alapján megkülönböztethetünk Földrajz BSc és Földrajz 

BA képzést. A két képzési forma között a képzési idő az elsődlegesen szembe tűnő különbség. 

A Földrajz BSc képzés 3 éves, a Földrajz BA képzés 4 éves. Az időtartam szakmai tartalma 

országonként és egyetemenként eltérő. 

A Manchester-i Egyetem földrajz képzésén megtalálható mind a kettő képzési forma. A két 

forma közt a különbség, hogy harmad éven külföldi tanulmány utakon lehet részt venni az 

egyetem partner intézményeinél egész évben, amelyek az Európai Uniós partnerországok 

mellett ausztrál, új-zélandi, kanadai, hong-kong-i, szingapúri és USA-beli intézmények. A 

negyed éven, BSc-n harmad éven, 3 kurzust választhatnak hozzávetőlegesen 10-12 opcióval 

egész évre. BA-n és BSc-n szerezhetnek kutatói tapasztalatot, tagjai lehetnek személyzet 

vezette kurzusok foglalkozásain a szakterület és érdeklődésük szerint. Az órák ösztönzik a 

hallgatókat a részvételre és gyakran vesznek bele gyakorlati elemeket. Ezen kívül 

folytathatják a kutatói tevékenységüket, amelyet korábban megkezdtek. 

(http://www.sed.manchester.ac.uk/undergraduate/courses/LF78/index.asp?code=&pg=2 

2012.04.31) 

A Manchester Metropolitan Egyetem-nél is lehetőség van Földrajz BSc 3 vagy 4 éves 

képzésre. A hallgatók saját független kutatási projektet végeznek az érdeklődésnek 

megfelelően. Néhány kutatási téma a felsoroltak közül: Arktikus, Antarkatikus és Alpinista 

rendszerek, alkalmazott GIS és Föld megfigyelési rendszerek, klímakutatás. 

(http://www.mmu.ac.uk/study/undergraduate/courses/2013/9931/ 2012.04.31) 

Coventry Egyetemen az alábbi lehetőségekkel lehet Földrajz BA/BSc-n tanulni. BSc 

képzési kimenetellel fejeződik be a tanulmány 3 éves teljes idejű képzés, BA a képzési 

kimenetellel 4 éves a képzés, szakmai képzéssel vagy európai tanulmánnyal. 

http://www.sed.manchester.ac.uk/undergraduate/courses/LF78/index.asp?code=&pg=2
http://www.mmu.ac.uk/study/undergraduate/courses/2013/9931/
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(http://wwwm.coventry.ac.uk/course/undergraduate/ug2013/Pages/Geography_BA_Hons_deg

ree.aspx 2012.04.31) 

Egyes felsőoktatási intézményekben a területi szakemberképzésre külön képzési lehetőség 

van. Ilyen például a Város és környezeti tervező BA/BSc képzés a Sheffield Hallam 

Egyetemen. A képzésben elsajátíthatóak a földrajzi, az üzleti, a jogi, a szociológiai, angol, 

közgazdasági, a tervezői és a környezeti tudományág ismeretei. 

(http://www.shu.ac.uk/prospectus/course/699/ 2012.04.31) 

 A földrajznak többféle alapképzési formája van: Földrajz (Geography), 

Társadalomföldrajz (Human Geography) és Tervezői földrajz (Geography and Planning). 

(http://www.shu.ac.uk/prospectus/subject/geography/All/1/1/1/0/ 2012.04.31) 

A hollandiai Ultrecht Egyetem földrajz képzése 3 éves, itt nincs lehetőség a BA/BSc 

tanulmányok társítására. Az első év végén specializálódhatnak a hallgatók az alábbi 5 

szakirányra a társadalomföldrajz keretein belül: 

- Városföldrajz: ezzel a szakiránnyal a geográfusok tanulmányozzák a városok 

környezetét és a használóit. Hasonló kérdéskörökben, mint miért élnek bizonyos 

csoportok a környéken, hogyan utaznak otthonról dolgozni, hol szórakozhatnak, 

milyen lakófunkciókkal rendelkezik vagy szenved hiányt a város? 

- Gazdaságföldrajz: általában azt kutatják, hogy az emberek és a vállalkozások hol és 

hogyan koncentrálják a kiadásaikat és a befektetésüket. A vállalkozások 

telepítőtényezőinek vizsgálata is az ő feladatkörük. 

- Regionális és kultúrföldrajz: mennyire része a régió az államnak, milyen az összhang a 

régió és annak gazdasága, népessége, kultúrája és a történelme között, van-e az adott 

területnek identitása – általában ezekkel kutatási kérdésekkel foglalkoznak a 

szakirányos hallgatók. 

- Fejlesztői geográfia: arra koncentrál, hogy a milyen fejlesztési problémakörökkel 

rendelkezik egy adott térség, továbbá kutatják a globalizáció hatásait a világ más 

tájain. 

- Geoinformatika: GIS alkalmazása és velük való munka megtanulása. Megtanulhatják 

feldolgozni a földrajzi adatokat és felhasználni őket egyes kutatásokban. 

(http://www.uu.nl/university/bachelors/NL/sgpl/kennismaking/studentenvertellen/Page

s/default.aspx 2012.04.31) 

Nijmagen-i Radboud Egyetem földrajz, azonbelül tértervezés és környezeti politika 

szakirány az egyik kedveltebb képzési forma és ismeretanyag a hallgatók körében sokoldalú 

http://wwwm.coventry.ac.uk/course/undergraduate/ug2013/Pages/Geography_BA_Hons_degree.aspx
http://wwwm.coventry.ac.uk/course/undergraduate/ug2013/Pages/Geography_BA_Hons_degree.aspx
http://www.shu.ac.uk/prospectus/course/699/
http://www.shu.ac.uk/prospectus/subject/geography/All/1/1/1/0/
http://www.uu.nl/university/bachelors/NL/sgpl/kennismaking/studentenvertellen/Pages/default.aspx
http://www.uu.nl/university/bachelors/NL/sgpl/kennismaking/studentenvertellen/Pages/default.aspx
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kutatási és szakmai ismeretek miatt. 

(http://www.ru.nl/studiereninnimwegen/studium/bachelor-0/geographie/ 2012.04.31) 

A Brémai Egyetem Földrajz képzésében találhatunk több érdekességet is. Az első a kétféle 

végzési forma. A BSc formát fizikai (természet) földrajz, míg a BA kimenetet a társadalom 

földrajzi szakirány kapják. A második a szakmai gyakorlat kötelező teljesítése, amelynek 

minimum 4 hétig kell tartania mind a BA, mind a BSc képzéseseknek. A tanterv előír 

projektmunkát, kutatási tevékenységet és laboratóriumi munkát szakiránynak megfelelően. A 

képzés így komplexebben készíti fel a geográfusokat a munkavilágára. 

(http://www.geographie.uni-

bremen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Avollfach-

geographie&catid=9%3Astudiengaenge&Itemid=35&lang=de 2012.04.31) 

További egyetemeket megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy gyakran a természetföldrajz 

Bachelor of Science, míg a társadalomföldrajz Bachelor of Art kimenetelű oklevelet ad. 

Néhány ilyen intézmény: Frankfurt-i Goethe Egyetem, Kiel-i Egyetem, Köln-i Egyetem, 

Giessen-e Justus-Liebig Egyetem. A szakmai gyakorlat ideje sem egységes, intézményenként 

változó lehet, például a München-i Egyetemnél 2 hónapot kell teljesíteni a hallgatóknak. 

A tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a vizsgált intézmények képzései a külföldi 

tanulmányokra külön képzési évet állít rendelkezésre és a megszerezhető oklevél minősítése 

is megváltozik (Bachelor of Arts). Ezzel szemben Magyarországon a külföldi tanulmányokat 

a különböző programok segítségével veszik igénybe és ez a rendes képzési időből vesz el 

energiát és ismeretszerzési lehetőséget. Annak a lehetősége valószínűleg jobban erősítené a 

tervezett külföldi tanulmányokat, ha az oklevél minősítése is erősebbé válna.  

http://www.ru.nl/studiereninnimwegen/studium/bachelor-0/geographie/
http://www.geographie.uni-bremen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Avollfach-geographie&catid=9%3Astudiengaenge&Itemid=35&lang=de
http://www.geographie.uni-bremen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Avollfach-geographie&catid=9%3Astudiengaenge&Itemid=35&lang=de
http://www.geographie.uni-bremen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3Avollfach-geographie&catid=9%3Astudiengaenge&Itemid=35&lang=de
http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/univis/stg-ba-ma/geo-ba-bsc.html
http://www.geographie.uni-kiel.de/studium-lehre/studiengaenge/bscba-geogr-2-f.html
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto.php?target=cat_20257&client_id=uk&lang=hu
http://www.uni-giessen.de/cms/study/courses/ba/geography/index_html/view?set_language=en
http://www.geographie.uni-muenchen.de/department/fiona/studium/bachelor/bachelor_neu/berufspraktika/index.html
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3.4. A munkaerő-piaci elemzés értékelése 

Az elemzés során a geográfia tudományágról és a munkaerő-piaci helyzetéről 

általánosítottunk. Az elemzés során a területi szakemberek szempontjából vizsgáltuk meg a 

geográfusokat. Levonható a következtetés, hogy a felsőoktatási képzésben a területi 

szakemberek képzése telített. Több tudományág is foglalkozik területfejlesztő szakemberek 

képzésével. Így a területi szakemberek szempontjából a munkaerő-piacra lépés nehéz a 

telítettség miatt.  

A geográfusok szakmai kompetenciái a pályázatírással, projektmenedzsmenttel, 

területfejlesztés elméleti rendszerének ismeretével, turizmussal, helyi gazdasággal, 

önkormányzati és közigazgatási ismeretekkel kapcsolatosak, ezen ismeretek alapján 

vizsgáltuk meg a három szektort. 

Az állami szektorban a munkavállalás a legkönnyebb. A kormány által meg van határozva, 

hogy mely közigazgatási területeken vállalhatnak munkát a geográfusok (9/1995. (II. 3.) 

Korm. rendelet). Így könnyebben kereshetőek az állami szektorban a munkalehetőségek. 

2010. április 2-től 2012. május 22-ig érvényes 496 darab álláspályázatot vizsgáltunk meg a 

http://eupalyazatiportal.hu/lejart_allaspalyazatok/ honlapon, ebből 85 darab rendelkezett 

olyan kritériumokkal, amelyek a geográfusok számára is megpályázható volt. Ezek közül 15 

álláshirdetésnél említették meg a geográfus végzettséget, amiből 10 álláspályázatnál a 9/1995. 

(II.3.) Korm. rendeletre hivatkoztak. Az állások több, mint 50 százalékánál kérték a minimum 

1 éves munka vagy projekt tapasztalatot. A legtöbb kiválasztott álláshirdetés a Közép-

Magyarországi régióban volt, 41 darab. A legtöbb hirdetés határozatlan időre szólt és nem volt 

kötelező a jogosítvány. A nyelvvizsga megléte 60 százalékban nem volt szükséges, de előnyt 

jelentett a megléte. Gyakran csak formalitásnak kellett a nyelvvizsga, ugyanis a tárgyalóképes 

nyelvtudás az állásinterjúk során megfigyelték. Az elhelyezkedésnél általában a települési és 

kistérségi szinten van a legtöbb lehetőség. Általában önkormányzatok, település üzemeltetők, 

városi hivatalok, kistérségi irodák, kistérségi társulások. Nagyobb szinteken is van lehetőség 

az elhelyezkedésre, viszont ehhez már több tudományág ismereteire is szükség van. 

A vállalkozási szektorban az elhelyezkedések alapján kevesebb lehetőség van, mint az 

állami szektorban. A legtöbb vállalat nem tudja elhelyezni a geográfiát, mint szakmát. A 

főiskolákon kapott tudásanyag nem teljesen illeszkedik a vállalatok szükségleteihez, a 

legtöbbször környezeti és térképészeti témájú vállalkozások keresnek geográfusokat, viszont a 

pályázatírói, projektmenedzseri és kutatói cégek is alkalmaznak geográfusokat. Az 

álláshirdetések vizsgálata nem járt jelentős számú eredménnyel, így a pályakövetés 

http://eupalyazatiportal.hu/lejart_allaspalyazatok/
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tapasztalatait tudtuk felhasználni az elemzéshez. Megállapíthatjuk, hogy néhány kivételtől 

eltekintve, a területi szakemberek állami vagy önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknál 

helyezkednek el (Váti Nonprofit Kft, Irmák Nonprofit Kft, Érdi Városfejlesztő Kft.). 

A nonprofit szektor nyújthat új lehetőségeket a geográfusok számára. A civilszervezetek 

segíthetik az állam és a vállalatok munkásságát. Ebben a geográfusok felhasználhatják a 

térszemléletet, különböző pályázati lehetőségeket. A szektor új lehetőségeket kínál a 

geográfusok számára. A szakmai tapasztalatokat a tanulmányok mellett is meg lehet szerezni 

ebben a szektorban, ugyanis számos civil szervezetnél van lehetőség önkéntes és gyakornoki 

lehetőségre. A civil szervezeteknél a tanulmányok alatt szerzett tapasztalatok, írott pályázatok, 

menedzselt és asszisztált projektek a végzés után már jelentős szakmai gyakorlatot jelent és 

segíti a geográfusokat a munkavilágába. 

A nemzetközi képzéseket vizsgálva feltűnik az alapképzés megosztottsága. Megjeleneik a 

Bachelor of Science mellett a Bachelor of Art képzési forma. Angliában és Hollandiában a BA 

képzés 4 éves, és 1 év tanulmányutat vagy szakmai gyakorlatot kell eltölteni. Nem 

felvételikor dől el, hogy ki melyik kimeneti típust kapja, hanem a 2 év végén dönti el a 

hallgató, hogy részt tud-e venni az egy éves külföldi tanulmányon, agy marad 3 éven és 

megszerzi a diplomáját. Németországban a képzés 3 éves, és az különbözteti meg a BA és a 

BSc képzést, hogy a BA a társadalom földrajzi, míg a BSc a természetföldrajzi 

tudományághoz tartozik. Kötelező a 2 és 3 év közötti nyáron szakmai gyakorlatot tölteni, 

intézményenként eltérő időtartammal. A gyakorlatot számtalan helyen eltölthetik, mint 

például laboratóriumokban, vállalkozásoknál, kutató intézeteknél, önkormányzatoknál és 

projektmunkákkal. 

A munkaerő-piaci elemzéssel megállapíthatjuk, hogy a magyarországi geográfusok 

helyzete nehéz elhelyezkedés szempontjából, ugyanis azok, akik nem rendelkeznek és nem 

lehetséges számukra megszerezni a minimum egy éves szakmai tapasztalatot, azok sokkal 

nehezebben és nagy hátrányban kerülnek a munkaerő-piaci versenyben egy munkaköri 

alkalmazásra. 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Szükségletfelmérésünk összegzését a bevezetőben kitűzött 2 fő célkitűzés és a munkánk 

eredményeinek rövid összefoglalása alapján fogalmazzuk meg. Dolgozatunk összegzése során 

először bemutattuk az egri Eszterházy Károly Főiskolán végzett földrajz szakos hallgatók 

pályakövetését, a második fő célkitűzés során a geográfus szakma iránti igény felmértük, 

figyelmet szentelve a pályakövetésben levont tapasztalatoknak. Az eredményeket két 

csoportra bontva mutatjuk be a kutatás céljainál megfogalmazott kérdésekre válaszolva. 

Először a pályakövetés legfőbb eredményeit és következtetéseit mutatjuk be. 

• A hallgatók a végzésük után mennyi idő alatt helyezkedtek el? 

A pályakövetés adatai alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a végzett földrajzos 

hallgatók gyorsan elhelyezkedtek a körülményekhez képest. A tanárképzés sikerességét a 

magas elhelyezkedés igazolja, a terület- és településfejlesztési munkakörben elhelyezkedettek 

aránya is biztató. Megfigyelhető a tudomány elhagyók csoportja, ugyanis voltak, akik tovább- 

és átképzéséken vettek/vesznek részt, és voltak, akik képzés nélkül nem a szakmában vagy a 

tudományban helyezkedtek el. 

• Mekkora mobilitásra hajlandók a végzett hallgatók? 

A pályakövetésből levont eredmények alapján elmondhatjuk, hogy az EKF végzett 

földrajzos hallgatói átlagosan térségen belül vándorlás végeztek, kevés esetben hagyták el a 

régiót. A legnagyobb számban a hallgatók településen belül maradtak és végzik munkájukat és 

életvitelüket. Előfordult jelentős távolságú mobilitás, amelyek főbb célállomásai külföldi, 

főleg európai országok voltak.  

• Szükségük volt-e további képesítésre? 

A válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy akik pályán belül, vagy tudományon belül 

végzik munkájukat, azoknál kevés esetben figyelhető meg magasabb tudományos fokozat. A 

kiegészítő ismeretek megszerzésére nem volt szükségük. A tanári szakosok esetén 

figyelhetünk meg további tudományok elvégzését, amelyeket felhasználnak az oktatásban. A 

pálya elhagyóknál figyelhetünk más típusú oklevelek és szakmák megszerzése. Általában 

OKJ és más tudomány diplomáját szerezték meg. 

• Mennyire volt sikeres álláskeresésük? 

A pályakövetésből levont tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a felmért hallgatók 

többsége a pályán belül tudott elhelyezkedni. A tanári képzés nagy múltja, hagyománya és 

ismertsége a tanári szakosok elhelyezkedését jelentősen megnövelte, így itt kevesebb a pálya 
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elhagyók aránya. A terület- és településfejlesztés szakirányos hallgatók is el tudtak 

helyezkedni, de már kevesen maradtak a szakmai pályán, nagyobb arányban fordul elő a 

tudománytól való elfordulás. Ennek oka lehet az is, hogy a geográfus szakma és a 

területfejlesztés oktatott tudományága még fiatal, kevesebb ideje ismert a munkaerőpiac 

számára. 

• Milyen véleményekkel távoztak az intézményből? 

A felmérés alapján elmondható, hogy a hallgatók pozitív véleménnyel távoztak a 

főiskoláról, néhány negatív vélemény kivételével. A legtöbbször a közös terepgyakorlatokat, 

egyes oktatók kiváló munkáját, az város adta kulturális és szabadidős tevékenységek pozitív 

emlékként maradt meg a végzettek emlékezetében. 

• Járt-e előnnyel vagy hátránnyal a végzett hallgatók számára munkaerő-piaci 

elhelyezkedésben a TDK pályamunka készítése? 

A tapasztalatok és a témavezetők véleménye alapján TDK dolgozatot a hallgatói évek alatt 

is aktív tudomány művelő hallgatók végeznek, így sokkal sikeresebbek az elhelyezkedés 

tekintetében. A dolgozatok elkészítése során megtanulhatják a kutatási, a szakmai és a 

tudományos munkák elvégzéséhez szükséges ismereteket, amely kompetenciákként jelentős 

előnnyel származik az álláskeresésnél. A TDK pályamunkát készített hallgatók nagyobb része 

képes volt a szakmában vagy tudományban lehelyezkedni, így számukra sokkal sikeresebb 

volt és több előnnyel járt az elhelyezkedésben a kutatás. A pálya elhagyók aránya náluk 

kisebb, általában a nyelvvizsga hiánya okozta az oklevél megszerzésének hiányát és ezért 

kényszerültek pálya elhagyásra.  

A második fő célkitűzés esetén, mely a geográfusok munkaerő-piaci helyzetének 

bemutatása, az alábbi konkrét kérdések alapján mutatjuk be eredményeinket: 

• Milyen kompetenciái vannak a geográfusoknak? 

A magyarországi felsőoktatási intézmények Földrajz BSc képzéseinek tantervhálói 

összehasonlítással mutattuk be a geográfusok oktatás során szerzet ismeretanyagát. Ezek 

alapján megállapítható az a tény, hogy a geográfus képes a projektekkel kapcsolatos ismeretei 

alkalmazására, pályázatok menedzselésére, a programok megvalósításának asszisztenciájára, 

a különböző adatbázisok kezelésére, a partnerekkel és a célcsoportokkal kommunikációra és 

kapcsolattartásra, tanulmányok, kutatások, tervek elkészítésére és természetvédelmi és 

önkormányzati feladatkörök ellátására. Ezeket az ismereteit képes kiterjeszteni az állami-

közigazgatási, vállalkozói és a civil szektor munkaköri feladataira. 
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• Hol és milyen formában tud elhelyezkedni a geográfus szakma az állami szektorban? 

A szektor vizsgálata során levonhatjuk azt a következtetést, hogy a geográfus szakma 

kormányrendelettel szabályozva van, mégis kevésbé ismert a munkaerőpiac számára. A 

megvizsgált álláshirdetések közül kevés esetben volt konkrétan megemlítve a geográfus 

végzettség, mégis az elemzés során ebben a szektorban volt a legmagasabb eredmény. Amit 

megállapíthatunk, hogy minimum egy éves tapasztalattal kell rendelkezni a geográfusnak, 

hogy a pályázati referens, projekt menedzser asszisztens pozíciót be tudja tölteni. Előnyt 

jelent a több éves tapasztalat, az aktív nyelvtudás, a jogosítvány megléte. A pályakövetés 

tapasztalatai alapján ebben a szektorban helyezkedett el a legtöbb földrajz szakos hallgató. 

• Milyen lehetőségei vannak a geográfusoknak a vállalati szektorban?  

A vállalati szektor analizálása során levonhatjuk azt a konklúziót, hogy kevés az olyan 

vállalkozás, amely geográfust foglalkoztat. A leggyakoribb vállalkozás fő profilja a 

természetvédelem, a térképkészítés és digitalizálás, a pályázatírás és projektmenedzsment, és 

a kutatói vállalkozások. A vállalkozások kevésbé ismerik a geográfusok tudás anyagát, ezért 

jelentős hátránnyal indulnak az álláskeresésben. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy az 

álláskereső portáloknál sem tudunk rá keresni az állásokra, mint geográfus, hanem a 

legtöbbször természetvédelmi, kutatói, projektmenedzseri állásokra kell rákeresnünk, és itt a 

hasonló szakirányos más tudományágon végzettek előnyben részesítettek. Az egyéni 

vállalkozás indítása is lehetőség a geográfusok számára, viszont a vállalkozói kedv hiányában 

kevesen vállalkoznak. 

• Milyen előnyei és hátrányai vannak a non-profit szektornak a geográfusok számára?  

A civil szektor a terület-, térség- és településfejlesztés szempontjából különös figyelmet 

kap, ugyanis a helyi érdekek és az egyes szabadidős és más típusú tevékenységek 

érdeklődőinek képviseletével vesz/vehet részt egy adott térség fejlesztésében. Az összes 

magyarországi bejegyzett szervezet egy ötöde rendelkezik olyan tevékenységgel, amely a 

geográfusok ismeretanyagát is képes alkalmazni. A pályakövetés tapasztalatai szerint 

helyezkedtek el ebben a szektorban geográfusok. Előny jelent a geográfusok számára, hogy 

már a hallgatói évek alatt is szerezhetnek tapasztalatot ebben a szektorban, ugyanis jelentős 

számú szervezet fogad gyakornokokat és önkénteseket, amely számukra a munkaerő megléte, 

míg a hallgatóknak szakmai és gyakorlati tapasztalat. Vannak olyan gyakornoki lehetőségek 

is, amelyek nem csak fizetés nélküliek. Magyarországon már jelentős számban jelennek meg 

a civil szervezetek által meghirdetett ösztöndíj programok, amellyel anyagi juttatást kap az a 

gyakornok a szakmai tapasztalatok és ismeretek mellett. Ez által megállapíthatjuk, hogy a 

civil szektor a jelentős célcsoport lehet a geográfusoknak álláspályázatok terén.  



63 

• Milyen ismeretekkel rendelkezik/rendelkezzen egy gyakorlatban dolgozó és alkotó 

geográfus? 

Az elemzés alapján levonhatjuk azt a tapasztalatot, hogy a megkövetelt ismeretanyag 

szektoronként eltérő, a tevékenység típusa szerint pedig nagyon hasonló. Megállapíthatjuk, 

hogy a gyakorlatban alkotó és alkalmazott terület-, térség- és településfejlesztő geográfus 

rendelkezzen az adott terület ismeretével, kötődjön a tevékenységi területhez. Legyenek 

ambíciója a szakmai ismeretek minél széleskörűbb megszerzésére és alkalmazására, így képes 

legyen a forrásteremtési technikák, elsősorban a pályázatírás és menedzselés alapos 

művelésére, az akciók, projektek, rendezvények, programok tervezésére, adminisztrációjára, 

lebonyolítására és elszámolására, képes legyen kutatásokban részt venni és tanulmányok 

elkészítésében meghatározó tevékenységet nyújtani, ismerje a különböző információs és 

adatbázis rendszereket, és legyen tisztában a földrajzi folyamatok szakirodalmával a 

tevékenységének megfelelően.  

• Milyen pozitív példákkal rendelkezik Hollandia, Anglia és Németország 

területfejlesztő geográfus képzése a hazai oktatás számára? 

A különböző nyugat-európai felsőoktatási intézmények földrajz képzésének elemzésekor 

megállapíthattuk, hogy a geográfiát többféle módon is el lehet végezni. Az angol földrajzban, 

első sorban az idegen országok megismerése és tapasztalatok gyűjtése, amely a képzési idő 

kibővítésével párosul. A holland földrajz oktatásában a gyakorlat szemléletű és alapú oktatás 

az, amivel erősítik a képzést. A németországi képzésben megkülönböztetik a társadalom és a 

természetföldrajz oktatását az oklevél minősítésében, és már régebb óta jelen van a kötelező 

nyári gyakorlat. Megállapíthatjuk, hogy a képzések sokkal inkább az egyéni 

tapasztalatszerzésre összpontosítanak, rákényszerítik a hallgatókat az ismeretszerzésre. A 

magyar földrajzi oktatásba is lehetne integrálni hasonló elemeket, ösztönözni a hallgatókat az 

aktív tudományi és szakmai részvételre, ezáltal is erősíteni az elhelyezkedést. 

Összességében meghatározhatjuk azt a tényt, hogy a pályakövetés és munkaerő-piaci 

elemzés, amely az Eszterházy Károly Főiskola földrajz képzésének és a magyarországi 

munkaerő-piaci helyzetképének példájával készült el, tartalmazott egyaránt negatív és pozitív 

tapasztalatokat. A képzés eddig megállta a helyét, több hallgatónak is sikeres szakismereteket 

és életpálya modellt nyújtott. A képzés viszont nem rugalmas a munkaerőpiac változásainak, 

ezért mindenképpen érdemes a nyugat-európai tapasztalatokat átgondolni és a minél több 

szakmai és gyakorlati ismeretek megszerzésének lehetőségét biztosítani a sikeres képzés 

érdekében. 
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24. ábra: A kitöltők évfolyamtársaiktól és/vagy tanáraiktól kapható kapcsolati tőke 

felhasználása 

25. ábra: A kitöltők értékelésének átalaga 10-es skálán 

26. ábra: A vizsgált szakirányok megoszlása 2012-ben 

27. ábra: TDK pályamunkák évek szerinti megoszlása 2009-ig (2012) 

28. ábra: A OTDK pályamunkát készített hallgatók elhelyezkedése 2012 

29. ábra: Az OTDK pályamunkát készített hallgatók szférák szerinti elhelyezkedése 

2012 

30. ábra: A végzett geográfusok karrier lehetőségei Hagget P. alapján az Eszterháy 

Károly Főiskolán 2010-ben 

31. ábra: A kigyűjtött álláspályázatok regionális megoszlása 

http://eupalyazatiportal.hu/lejart_allaspalyazatok/ alapján (2012) 

32. ábra: A kiválasztott álláspályázatok megoszlása a geográfia érdekeltség alapján 

33. ábra: Az álláspályázatok mennyi idő szakma gykorlatot rendelkezését írják elő 

34. ábra: Az álláspályázatok szerződésének ideje (2012) 

35. ábra: Az álláspályazok jogosítvány igénye (2012) 

36. ábra: Az álláspályázatok nyelvismeret igénye (2012) 

37. ábra: A civil nonprofit szervezetek rendszere (Bíró E. 2002) 

 

1. táblázat: A laikus köztudat véleménye a földrajztudományról 2011-ben 

2. táblázat: A kitöltők végzéskori és jelenlegi lakhelye közötti távolság összesítő táblázata 

2010-ben (kerekített értékek) 

3. táblázat: A 107 tanári szakos kitöltő jelenlegi állása 

4. táblázat: A kitöltők földrajzi és pedagógiai tudás alkalmazása az első és jelenlegi 

munkahelyen 

5. táblázat: A geográfus (hallgatók) előnyei és hátrányai (Nemes-Nagy J. 2007) 

6. táblázat: A helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában az egyes 

feladatkörökhöz meghatározott szakirányú (alapképzésben szerezhető) iskolai 

végzettségek és szakképesítések 

7. táblázat: A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalban az egyes feladatkörökhöz 

meghatározott szakirányú (alapképzésben szerezhető) iskolai végzettségek és 

szakképesítések 

http://eupalyazatiportal.hu/lejart_allaspalyazatok/
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8. táblázat: Az állami közigazgatásban egyes feladatkörökhöz meghatározott 

(alapképzésben szerezhető) iskolai végzettségek és szakképesítések 

9. táblázat: Térképészeti vállalkozások a CYLEC-Tudakozó adatai alapján 

10. táblázat: A geográfia és a civil szektor ismeretanyagkészlete (2012) 

11. táblázat: A 2012.április 30-ai internetes kutatás alapján 
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1. Bevezetés 

 

Dolgozatomban a kisegedi útbevágás kora-oligocén képződményeiben található 

levélmaradványokat tanulmányozom.  

Célom a fosszíliákon található bioeróziós nyomok vizsgálata, meghatározása. A recens 

analógiák alapján azonosítom az életnyomokat létrehozó szervezeteket, illetve 

következtetéseket vonok le a tápnövények és a velük táplálkozó élőlények trofikus 

kapcsolataira, valamint a terület rovarfaunájára vonatkozóan.  
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2. A lelőhely földrajzi elhelyezkedése 

 

A vizsgált levélmaradványok a Kiseged-hegy lábánál található feltárásból származnak. A 

Kiseged-hegy Eger városának határában található, a város központjától négy kilométerre ÉK-

DNy irányban (1. és 2. ábra). EOV koordináták : 47°54’55,62” É 20°24’31,60” K. 

 

 
1. ábra: A lelőhely földrajzi helyzete 
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2. ábra: A lelőhely földrajzi elhelyezkedése (Google Earth) 

 

3. A lelőhely földtani képződményei 

A mai Kárpát-medence területe földtani képződményekben igen gazdag. E területen a kora-

oligocénban (kb. 34 millió évvel ezelőtt) a világóceánoktól már teljesen lefűződött Paratethys 

középső medencéje alakult ki, nagy kiterjedésű víztömeget magába ölelve, az afrikai és 

európai lemez közeledésének következményként kialakult bezáródás során (3. ábra).  

 
3. ábra: A Paratethys medencéjének elhelyezkedése a kora-oligocénban (POPOV ET AL. 2004) 
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Ebben a medencében rakódott le a levélmaradványokban gazdag Kiscelli Agyag Formáció, 

amely a Kiseged-hegy lábánál található útbevágás feltárásában bukkan a felszínre (4. ábra). 

Ez a Kiscelli Agyag a felszínen fakószürke, sárga, fúrásban zöldesszürke színű homokos-

agyagos aleurit, vagy aleuritos agyagmárga (1. kép). A lamináció (az üledék hullámosan 

hajladozó lemezekből épül fel) hiánya a formáció fontos, a Tardi agyagtól való 

megkülönböztetés diagnosztikus ismérve. A Kiscelli Agyag CaCO3-tartalma 15-40%, 20-

50%-nyi kvarcot, kevés (1-5%) plagioklászt és káliföldpátot tartalmaz. Az agyagásványok 

jelenléte a formációban 20-40%, melyben az illit dominál, de jelentős mennyiséget mutat a 

szmektit is, valamint alárendelten található még kaolinit is. Maga az összlet két részre 

osztható, alsó és felső részre. Az alsó részt homokkő és agyagmárga építi fel. A felső részt 

uralkodóan aleuritos agyagmárga alkotja (PELIKÁN P. 2005).  

 

 

  
4. ábra: A lelőhely rétegsora 1. kép: A lelőhely rétegsorának fényképrészlete 
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4. Kutatástörténet 

 

Az Eger határában lévő kisegedi útbevágásnál található geológiai feltárást számos kutató 

tanulmányozta. A lelőhely ősmaradványaival elsősorban ANDREÁNSZKY GÁBOR, a Magyar 

Természettudományi Múzeum botanikusa, paleobotanikusa foglalkozott (ANDREÁNSZKY G. 

1967). NOVÁK, E. (1950) az útbevágás fosszilis fenyőiről írt tanulmányt.  Jelentős kutatója a 

területnek HABLY LILLA, a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának 

tárigazgatója (HABLY L. 1983), valamint ZLATKO KVAČEK cseh paleobotanikus is (KVAČEK, Z. - 

HABLY L. 1998). A feltárás növénymaradványain előforduló bioeróziós nyomokkal még senki 

nem foglalkozott. 

 

5. Kutatási módszerek 

 

A vizsgált feltárás fosszilis levélmaradványait a gyöngyösi Mátra Múzeum paleobotanikai 

gyűjteménye tartalmazza. Ez a gyűjtemény 3395 példányt foglal magába, mely gyűjteményt 

DR. FŰKÖH LEVENTE, a Mátra Múzeum igazgatójának engedélyével vizsgáltam meg. A 3395 

tétel 279 taxonba tartozik. Kutatásom a gyűjtemény levélmaradványainak részletes, 

mikroszkópos vizsgálatával kezdődött, majd ezt követte a levélmaradványokon előforduló 

bioeróziós nyomok meghatározása. A vizsgálatokhoz Zeiss gyártmányú binokuláris 

sztereomikroszkópot és 10-es vastagságú ecseteket használtam. A fosszilis levelek vizsgálata 

körülbelül 10 hónapot vett igénybe, majd azokról a levélmaradványokról, amelyeken 

bioeróziós nyomot találtam, fényképeket készítettem. Szakirodalmakat is felhasználtam. A 

szakirodalmak között magyar, illetve angol nyelvű forrásokat használtam fel (ANDREÁNSZKY, 

G. 1967, DR. HORÁNSZKY, A. – DR. HORVÁTH, S. 1985, SCOTT, A. C. 1992, TÓTH, J. 1999, CSÓKA, 

GY. 2003, DR. HARASZTY, Á. 2004, PELIKÁN, P. 2005, C. C. LABANDERIA 2007, FŐZY, I. – SZENTE, 

I. 2012). A Kiseged-hegy lábánál található földtani feltárást is megvizsgáltam, valamint 

levélmaradványokat gyűjtöttem (2. kép).  

 

 
2. kép: Egy fosszilis levélmaradvány a kisegedi útbevágásból 
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6. A növényeken tapasztalható bioeróziós nyomok 

 

A bioerózió fogalmát NEUMANN vezette be 1966-ban. Ezt élő szervezetek által valamely 

szilárd aljzatba történő behatolásként értelmezi. A szilárd aljzat lehet kőzet, mészváz, fás 

szárú növény. Rendkívül széles a skálája azon élőlényeknek, amelyek bioeróziót végeznek. 

Tevékenységük nyomán változatos méretű életnyomok jönnek létre a mikroszkopikus 

kicsinységűtől (mikrobioerózió) a több centiméteres nagyságúig (makrobioerózió). A 

növényeken tapasztalható bioeróziós nyomok rendkívül sokszínűek lehetnek, mind 

formájukban, méretükben, elhelyezkedésükben, funkciójukban egyaránt. Az életnyomok nagy 

része a levél alapi részén helyezkedik el, a bőrszövet felső rétegén, a levél érhálózatához 

közel, hiszen az tápanyagokban igen gazdag terület (5. ábra). Ezeket az életnyomokat 

különböző rovarok alakítják ki. A létrehozó szervezeteket négy csoportba sorolhatjuk: 

Coleoptera (Bogarak), Hymenoptera (Hártyásszárnyúak), Diptera (Kétszárnyúak), 

Lepidoptera (Lepkék). 

 

 

 
5. ábra: A levél szerkezete, különös tekintettel a bőrszövet elhelyezkedésére 

(Forrás: http://www.krudy-nyh.sulinet.hu/gergelyt/bemutatok/level_felepitese.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krudy-nyh.sulinet.hu/gergelyt/bemutatok/level_felepitese.jpg
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7. Megfigyelések 

 

Megvizsgáltam a gyöngyösi Mátra Múzeum paleobotanikai gyűjteményét, amely gyűjtemény 

a kisegedi útbevágásnál található földtani feltárásból származik. A vizsgálatok során 3395 

levélmaradványt tanulmányoztam. A 3395 példányból 202 példányon találtam valamilyen 

bioeróziós nyomot. LABANDERIA, C.C.  (2007) alapján 9 bioeróziós típust különítettem el.  

Ezek a típusok a következők:  

1. Átlyukasztás  

2.  A levél peremének eltávolítása 

3. A mezophyllum szkeletonizációja (kivázasítás) 

4. Felületi táplálkozás  

5. Átszúrás 

6. Pete-tapadás nyom  

7. Aknázás  

8. Gubacs-tapadás nyom  

9. Incertae sedis (bizonytalan eredetű bioeróziós nyom)  

 

A 9 bioeróziós típuson belül különböző altípusokat is elkülönítettem. 

 

 A tanulmányozott 3395 levélmaradványt összesen 279 taxonba lehetett sorolni. A 279 

taxonból 54 taxonon fordul elő bioerózió.  

Az 54 taxonból, három taxon képviselőin fordult elő legnagyobb számban bioeróziós nyom. 

Ezek a következők: Castanopsis furcinervis, Zizyphus zizyphoides, Dryophyllum sp.  

 

A leggyakrabban előforduló bioeróziós nyom az átlyukasztás, amely összesen 104 példányt 

jelent, a 202 példányból.  

 

 

7.1. Ichnotaxonómiai leírás: 

7.1.1. Átlyukasztás  

Leírás: A leggyakrabban előforduló bioeróziós típus. A 202 bioerodált 

példányból 104 darabon található. A fosszilis levélmaradványokon barna színű 

peremükről ismerhetőek fel. A létrehozó szervezet a levél bőrszövetét teljes 

mértékben eltávolítja, kör alakú, kerekded vagy lebenyes formát hozva létre. A 

vizsgált levélmaradványokon ezen bioeróziós nyomok átmérője 1-20 mm 

között változik. A legnagyobb darabszámban a Castanopsis furcinervis-en 

figyelhető meg. Ennek a bioeróziós nyomnak 14 altípusát különítettem el. Az 

altípusok a bioeróziós nyom elhelyezkedésében, méretében és formájában 

különböznek egymástól.  
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1. altípus: T1 (I. tábla, 1. kép) 

Kör alak jellemzi. A bioeróziós nyom átmérője nagyobb, mint 1 mm. Az 

átlyukasztások a levél alapjának különböző részein helyezkednek el, leginkább 

a mellékerekhez közel.  Az lyukasztás pereme széles, barna színéről ismerhető 

fel. 

 

2. altípus: T2 (I. tábla, 2. kép) 

Kör alak jellemzi. A bioeróziós nyom átmérője 1-5 mm között változik. Az 

átlyukasztás a levél mellék-és főerezete mellett helyezkedik el. Pereme 

vékonyabb, mint a T01 esetében. 

 

3. altípus: T3 (I. tábla, 3. kép) 

Soklebenyes alak jellemzi. A „lebenyes” kifejezés a bioeróziós nyom alakjára 

utal. A lyukasztás átmérője 1-5 mm között változik. Főként a levél főerezete 

közelben helyezkedik el. A bioeróziós nyom pereme jól megfigyelhető barnás 

színt mutat. 

 

4. altípus: T4 (I. tábla, 4. kép) 

Kör alak jellemzi. A bioeróziós nyom átmérője nagyobb, mint 5 mm. A levél 

főerezetéhez közel, illetve a mellékér-hálózat között helyezkedik el. A 

bioeróziós nyom pereme kevésbé markáns, mint az előző típusok esetében.  

 

5. altípus: T5 (II. tábla, 5. kép) 

Kör alak jellemzi.. A bioeróziós nyom átmérője nagyobb, mint 5 mm. A levél 

teljes felületén megfigyelhető. A nyomra általában jellemző barnás perem e 

típus esetében kevésbé markáns. 

 

6. altípus: T6 (II. tábla, 6. kép) 

A görbe vonalútól az egyenes vonalúig megfigyelhető, megnyúlt alakot mutató 

bioeróziós nyom. Átmérője 1-30 mm között változik. Szintén a főér mellett, 

illetve a mellékér-hálózat között helyezkedik el. A perforáció pereme barna 

színű, jól megfigyelhető. 

 

7. altípus: T7 (II. tábla, 7. kép) 

A bőrszövet gyűrű alakban távolítódott el, középső területén egy kör alakú 

szövetdarab maradt meg. Átmérője 1-4 mm között változik. A levélalap 

bármely részén előfordulhat. Markáns barna perem jellemzi. 

 

8. altípus: T8 (II. tábla, 8. kép) 

Nyílásokat kialakító nagy, szögletes átlyukasztások jellemzik. Átmérője 1-10 

mm között változik. Leginkább a mellékerek között található. A bioeróziós 

nyom pereme nem mutat jelentős barna színt. 
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9. altípus: T9 (III. tábla, 9. kép) 

A levél főerezete mellett mindkét oldalon eltávolított bőrszövet jellemzi. 

Átmérője 1-10 mm között változik. A főér mellett helyezkedik el. Pereme jól 

látható. 

 

10. altípus: T10 (III. tábla, 10. kép) 

Perforációk egy vonalban elhelyezkedő mintája jellemzi. Átmérője 1-5 mm 

között változik. A levél szélén helyezkedik el. Az átlyukasztást markáns barna 

perem jellemzi. 

 

11. altípus: T11 (III. tábla, 11. kép) 

A levél főerének eltávolítódása jellemzi. Átmérője 1-5 mm között változik. 

Ebben az esetben a létrehozó szervezet teljes mértékben eltávolítja a levél 

főerét. A bioeróziós nyom pereme nem látványos. 

 

12. altípus: T12 (III. tábla, 12. kép) 

A levél mellékér-hálózata közötti majdnem teljes bőrszövet-eltávolítódás 

jellemzi, három vagy több érközi területen. Átmérője 1-20 mm között változik. 

Az átlyukasztás pereme kevésbé megfigyelhető. 

 

13. altípus: T13 (IV. tábla, 13. kép) 

Kisméretű, kör alakú, széles perem jellemzi a levél alapjának erekkel átszőtt 

területén. Átmérője 1-4 mm között változik.  

 

14. altípus: T14 (IV. tábla, 14. kép) 

Kör alakú átlyukasztások jellemzik, széles karimájú eltávolítódott szövettel. 

Gyakran soklebenyes bioeróziós nyomokkal kialakított terület jellemzi a 

levélalapon. Átmérője 1-10 mm között változik. 

 

Megjegyzés: A táplálkozásnyomok e típusa a levél érhálózata között található, 

vagy a főér mellett, vagy a mellék erek között. Ennek oka abban lelhető, hogy 

a levél ereihez közel a bőrszövet igen gazdag tápanyagokban, nedvekben, 

melyet a létrehozó szervezet elfogyaszt. 

 

Anyag: A Mátra Múzeum Paleobotanikai Gyűjteménye, Gyöngyös. A 

megfigyelt bioeróziós nyom 40 taxon 104 példányán fordul elő. 

Alnus oligocaenica: 1 példány; 64. 965. 2. 

Apocynophyllum sp.: 3 példány; 1970. 108. 1.; 1970. 47. 1.; 1970. 14. 1. 

Berchemiaephyllum dilleniiforme: 2 példány; 63. 429. 1. ; 1972. 53. 1.  

Callicoma minuta: 1 példány; 1970. 36. 1. 

Callicoma sp.: 1 példány; 1970. 228. 1.   

Carya sp.: 1 példány; 1972. 73. 1. 

Castanopsis furcinervis: 40 példány; 61. 58. 1. ; 61. 68. 1. ; 56. 928. 1. ; 56. 

884. 1. ; 63. 280. 1. ; 63. 375. 1. ; 61. 362. 1. ; 63. 871. 2. ; 63. 875. 1. ; 63. 
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894. 1. ; 63. 902. 1. ; 61. 550. 1. ; 61. 42. 1. ; 61. 514. 1. ; 61. 494. 1. ; 61. 887. 

1. ; 61. 842. 1. ; 61. 726. 1. ; 63. 738. 2. ; 63. 83. 2. ; 64. 535. 1. ; 64. 549. 1. ; 

64. 562. 2. ; 64. 524. 1. ; 63. 750. 1. ; 64. 382. 1. ; 64. 389. 1. ; 64. 387. 2. ; 65. 

30. 1. ; 63. 503. 1. ; 56. 446. 1. ; 61. 458. 1. ; 61. 441. 1. ; 61. 457. 2. ; 64. 

1017. 2. ; 64. 1021. 1. ; 56. 937. 1. ; 56. 941. 1. ; 63. 127. 1. ; 1972. 134. 1.  

Castanopsis sp.: 4 példány; 61.  866. 1. ; 61. 877. 1. ; 61. 880. 1. ; 1972. 122. 1. 

Ceratopetalum sp..: 2 példány; 1970. 229. 1. ; 1970. 131. 1. 

Cerponia cfr. tenax: 1 példány; 1970. 149. 1. 

cfr. Grewia cordata: 1 példány; 1970. 64. 1. 

cfr. Notelaea longifolia: 1 példány; 1972. 155. 1. 

Cinnamomum lanceolatum: 2 példány; 61. 352. 1. ; 1972. 36. 1. 

Cinnamomum scheuchzeri: 1 példány; 63. 110. 1. 

Cinnamomum sp.: 1 példány; 63. 122. 1. 

Cunonia oligocaenica: 1 példány; 66. 108. 1. 

Cupanites neptuni: 1 példány; 65. 42. 1. 

Dryophyllum sp.: 11 példány; 63. 484. 1. ; 56. 708. 1. ; 56. 849. 1. ; 63. 113. 1. 

; 63. 91. 1. ; 1972. 61. 1. ; 63. 519. 1. ; 63. 516. 1. ; 64. 1010. 1. ; 56. 935. 1. ; 

56. 916. 2. 

Elaeocarpus agriensis: 1 példány; 1966.11.02 

Fleuonea sp.: 1 példány; 1972. 26. 1. 

Grewia sp.: 2 példány; 1970. 44. 1. ; 1970. 39. 1. 

Juglans cf. cinerea: 2 példány; 1972. 68. 1. ; 1972. 116. 2. 

Leguniciurae sp.: 1 példány; 1972. 111. 1. 

Lithocarpus calathoides: 1 példány; 66. 105. 1. 

Lithocarpus cf. licentii: 1 példány; 64. 353. 1. 

Myrica aculeata: 1 példány; 66. 29. 2. 

Myrica longifolia: 1 példány; 56. 728. 1. 

Myrica sp.: 1 példány; 56. 1143. 1. 

Nephelium longanum: 1 példány; 1972. 66. 1. 

Nephelium sp.: 2 példány; 1972. 72. 1. ; 1970. 189. 1.  

Orciozár cfr. pynfoenis: 1 példány; 1972. 44. 1. 

Oxdonaea salicoides: 1 példány; 64. 1053. 1. 

Rhus sp.: 1 példány; 67. 102. 1.  

Sapindaceae sp.: 1 példány; 1970. 129. 1. 

Symplocos sp.: 1 példány; 1970. 61. 1. 

Tiliaceae sp.: 1 példány; 1970. 58. 2. 

Zizyphus ungeri: 1 példány; 56. 525. 2. 

Zizyphus zizyphoides: 7 példány; 63. 527. 1. ; 63. 439. 1. ; 63. 222. 1. ; 63. 173. 

1. ; 61. 695. 1. ; 63. 160. 1. ; 61. 883. 2. 
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7.1.2. A levél peremének eltávolítása  

Leírás: A 202 bioerodált példányból 10 példányon fordul elő. A fosszilis 

levélmaradványokon szabad szemmel is jól látható, barna színű peremükről 

ismerhetőek fel. A létrehozó szervezet a levél szélének bőrszövetét teljes 

mértékben eltávolítja, félkörív-alakot hozva létre. A vizsgált 

levélmaradványokon ezen bioeróziós nyomok átmérője 1-30 mm között 

változik. A legnagyobb darabszámban a Castanopsis furcinervis-en és a 

Zizyphus zizyphoides-en figyelhető meg. Ennek a bioeróziós típusnak 3 

altípusát különítettem el. Az altípusok a bioeróziós nyom elhelyezkedésében 

nem, azonban méretében és formájában különböznek egymástól, hiszen 

előfordulnak olyan formák, amelyek egyetlen félkörívből állnak, de olyan 

formák is megfigyelhetőek, amelyek több félkörívből tevődnek össze. 

 

1. altípus: T1 (IV. Tábla, 15. kép) 

A levél szélének kör alakú, a sekély (vékony) széltől történő bevágás a levél 

belsőbb részéig. A kivágás köríve kisebb, mint 180°. A bioerózió átmérője 1-

10 mm között változik. Az eltávolított bőrszövet helye nem mutat tökéletes 

félkörívet.  

 

2. altípus: T2 (IV. tábla, 16. kép) 

A levél szélének eltávolítódása jellemzi egészen az elsődleges érig. Átmérője 

1-30 mm között változik. Szinte tökéletes félköríves forma jellemzi. A kártevő 

szervezet csak a levél főerezetéig távolítja el a bőrszövetet. 

 

3. altípus: T3 (V. tábla, 17. kép) 

Olyan kivágás jellemzi, amely a levél szélétől az elsődleges ér irányába mélyen 

ki van metszve. Átmérője 1-20 mm között változik. A létrehozó szervezet 

maga körül kör alakban távolítja el a bőrszövet teljes részét. 

 

Megjegyzés: A táplálkozásnyomok e típusa a levél peremén található. A 

létrehozó szervezet félköríves alakban távolítja el a levél bőrszövetét. 

 

Anyag: A Mátra Múzeum Paleobotanikai Gyűjteménye, Gyöngyös. A 

megfigyelt bioeróziós nyom 5 taxon 10 példányán fordul elő. 

Castanopsis furcinervis: 2 példány; 63. 251. 1. ; 63. 725. 2. 

Dryophyllum sp.: 3 példány; 66. 20. 1. ; 1972. 62. 2. ; 56. 840. 1. 

Elaeodendron sp.: 1 példány; 1970. 181. 1.  

Grewia sp. cfr. Grewia paniculata: 1 példány; 1970. 242. 1. 

Zizyphus zizyphoides: 3 példány; 63. 312. 1. ; 63. 45. 1. ; 64. 376. 1. 
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7.1.3. A mezophyllum szkeletonizációja (kivázasítás)  

Leírás: A 202 bioerodált példányból 16 példányon fordul elő. A 

szkeletonizáció tulajdonképpen „csontvázosodást”-t jelent, vagyis abban az 

esteben beszélünk erről a bioeróziós típusról, amikor a létrehozó szervezet a 

levél teljes bőrszöveti állományát távolítja el oly módon, hogy a levél fő-illetve 

mellékér-hálózata épen marad. A vizsgált levélmaradványokon ezen bioeróziós 

nyomok átmérője 1-30 mm között változik. A legnagyobb darabszámban a 

Zizyphus zizyphoides-en fordul elő. Ennek a bioeróziós nyomnak 5 altípusát 

különítettem el. . Az altípusok a bioeróziós nyom elhelyezkedésében, 

méretében és formájában különböznek egymástól.  

 

1. altípus: T1 (V. tábla, 18. kép) 

Érközi szöveteltávolítódás jellemzi. A reakciószegény (a bioeróziós 

nyompereme, például a létrehozó szervezet rágásnyomának széle) rosszul 

fejlődött, tehát kevésbé látható. A bioeróziós nyom átmérője körülbelül 10 mm.  

 

2. altípus: T2 (V. tábla, 19. kép) 

Érközi szöveteltávolítódás jellemzi. A reakciószegély jól fejlődött, tehát jól 

megfigyelhető. Valamint a bioeróziós nyom szegélyével kapcsolatban 

megfigyelhető a sűrű elhelyezkedés is. Átmérője 1-20 mm között változik. 

 

3. altípus: T3 (V. tábla, 20. kép) 

Az érhálózat legmagasabb szintű eltávolítódása jellemzi, amely a 

szekeltonizáció esetében előfordulhat. Átmérője 1-20 mm között változik. 

Ebben az esetben megfigyelhető, hogy nem csak a levél erek közötti szövetek, 

hanem egyes esetekben maga az érhálózat néhány része is eltávolítódik. 

 

4. altípus: T4 (VI. tábla, 21. kép) 

Kerekded, „tojáshoz” hasonló alakú bioeróziós nyom jellemzi. Az elsőrendű 

vagy a másodrendű erek mellett helyezkedik el. Átmérője körülbelül 5 mm. 

 

5. altípus: T5 (VI. tábla, 22. kép) 

 Az elsőrendű vagy a másodrendű erek melletti vékony zónában hoz létre 

bioeróziós nyomot a létrehozó szervezet. A szélesség állandó. Átmérője 

körülbelül 10 mm. 

 

Megjegyzés: A táplálkozásnyomok e típusára jellemző, hogy a létrehozó 

szervezet teljes mértékben eltávolítja a szöveteket, épen hagyva az érhálózatot. 

 

Anyag: A Mátra Múzeum Paleobotanikai Gyűjteménye, Gyöngyös. A 

megfigyelt bioeróziós nyom 5 taxon 16 példányán fordul elő. 

Castanopsis furcinervis: 4 példány; 61. 49. 1. ; 66. 221. 1. ; 61. 884. 2. ; 61. 

892. 1. 

Castanopsis sp.: 1 példány; 63. 1017. 1. 
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Dryophyllum sp.: 3 példány; 56. 1053. 2. ; 56. 1031. 1. ; 56. 1135. 1. 

Zizyphus ungeri: 3 példány; 55. 5405. ; 55. 5408. ; 55. 5357. 

Zizyphus zizyphoides: 5 példány; 61. 63. 1. ; 63. 332. 1. ; 63. 236. 1. ; 63. 322. 

1. ; 62. 322. 1.  

 

7.1.4. Felületi táplálkozás  

Leírás: A 202 bioerodált példányból 16 példányon fordul elő. A létrehozó 

szervezet ezen bioeróziós típus esetében nem az egész bőrszövetet távolítja el, 

hanem csak a levélalap felső rétegét, tehát csak a felső szövetréteget. A vizsgált 

levélmaradványokon ezen bioeróziós nyomok átmérője 1-10 mm között 

változik. A legnagyobb darabszámban a Castanopsis furcinervis-en fordul elő. 

Ennek a bioeróziós nyomnak 7 altípusát különítettem el. Az altípusok a 

bioeróziós nyom elhelyezkedésében, méretében és formájában különböznek 

egymástól.  

 

1. altípus: T1 (VI. tábla, 23. kép) 

Meghosszított forma jellemzi a bioeróziós nyomot. A felszíni eltávolítódás 

mérete a levél peremétől a főér felé haladva szűkül. Átmérője körülbelül 10 

mm. A létrehozó szervezet a levélalap felszínén vékony sávban táplálkozik. 

 

2. altípus: T2 (VI. tábla, 24. kép) 

A párhuzamos levél erek közötti eltávolítódás jellemzi a növényi szövetet. A 

bioeróziós nyom szegélye gyenge, alig látható. Átmérője körülbelül 5 mm. 

 

3. altípus: T23 (VII. tábla, 25. kép) 

A levél felső bőrszövetének bioerodálása jellemzi, gyenge reakciószegéllyel (a 

bioeróziós nyom pereme). Átmérője körülbelül 5 mm. A levélalap felületén 

sötét színéről ismerhető fel. 

 

4. altípus: T4 (VII. tábla, 26. kép) 

 A bőrszövet felső rétegének eltávolítódása jellemzi, a reakciószegély pedig 

lebenyes alakot mutat. A levélalap felső rétegén sötét színéről ismerhető fel. A 

levél elsődleges erezete mellett helyezkedik el. Átmérője körülbelül 5 mm. 

 

5. altípus: T5 (VII. tábla, 27. kép) 

A bőrszövet felső rétegének eltávolítódása jellemzi, a reakciószegényre 

jellemző, hogy cirkuláris illetve ellipszoid alakban figyelhető meg. A levél 

erezetén található. Átmérője 1-10 mm között változik.  

 

6. altípus: T6 (VII. tábla, 28. kép) 

 Soklebenyes alakú, „ablakos” szerkezet jellemzi. Szimmetrikusan helyezkedik 

el az elsőrendű és a másodrendű erekhez közel. Az „ablakos” szerkezet azt 

jelenti, hogy a létrehozó szervezet oly módon távolítja el a bőrszövetet, hogy a 

levél ereket épen hagyja. Átmérője 1-10 mm között változik. 
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7. altípus: T7 (VIII. tábla, 29. kép) 

 „Ablakos” szerkezetű táplálkozás jellemzi a másodrendű erekkel 

párhuzamosan elhelyezkedve. A bioeróziós nyom egy vagy több széles érközi 

területet foglal el. Átmérője 1-10 mm között változik. 

 

Megjegyzés: A táplálkozásnyomok e típusára jellemző, hogy a létrehozó 

szervezet nem teljes mértékben eltávolítja a szöveteket, hanem csak a 

bőrszövet felső rétegét. 

 

Anyag: A Mátra Múzeum Paleobotanikai Gyűjteménye, Gyöngyös. A 

megfigyelt bioeróziós nyom 11 taxon 16 példányán fordul elő. 

Apocynophyllum reussi: 1 példány; 67. 276. 1. 

Castanopsis furcinervis: 6 példány; 61. 67. 1. ; 64. 971. 1. ; 61. 874. 1. ; 63. 

1129. 1. ; 64. 989. 1. ; 61. 887. 1. 

Cunonia oligocaenica: 1 példány; 67. 482. 1. 

Dryophyllum sp.: 1 példány; 56. 855. 1. 

Elaeocarpus agriensis: 1 példány; 66. 15. 2. 

Lithocarpus calathoides: 1 példány; 65. 31. 1. 

Sapindaceae sp.: 1 példány; 1970. 177. 1.  

Sideroxylon cfr. elegans: 1 példány; 56. 882. 1. 

Ulmus minuta: 1 példány; 64. 287. 1. 

Zizyphus ungeri: 1 példány; 55. 5370. 

Zizyphus zizyphoides: 1 példány; 61. 762. 1.  

 

7.1.5. Átszúrás  

Leírás: A 202 bioerodált példányból 29 példányon fordul elő. A létrehozó 

szervezet ezen bioeróziós nyom esetében a levél felületét szúrja át. A 

reakciószegély, vagyis a létrehozott táplálkozás nyom pereme jól látható, sötét 

barna színű. A vizsgált levélmaradványokon ezen bioeróziós nyomok átmérője 

1-20 mm között változik. A legnagyobb darabszámban a Castanopsis 

furcinervis-en fordul elő. Ennek a bioeróziós nyomnak 3 altípusát különítettem 

el. Az altípusok a bioeróziós nyom elhelyezkedésében, méretében és 

formájában különböznek egymástól.  

 

1. altípus: T1 (VIII. tábla, 30. kép) 

Kör alakú átlyukasztások jellemzik, amelyek átmérője < 2 mm. Centrális 

bemélyedés figyelhető meg, tehát a levél felületén enyhe bemélyedés 

tapasztalható. 

 

2. altípus: T2 (VIII. tábla, 31. kép) 

Kör alakú átlyukasztások jellemzik, amelyek átmérője < 2 mm. Centrális 

kupola figyelhető meg, tehát enyhén kiemelkedik a levél felületéből. 
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3. altípus: T3 (VIII. tábla, 32. kép) 

Ellipszoid és kör alakú bemélyedés az elsőrendű ereken. Átmérője 1-20 mm 

között változik. A létrehozó szervezet közvetlenül az ereken folytat 

táplálkozást, így hozva létre a bioeróziós nyomot. 

 

Megjegyzés: A táplálkozásnyomok e típusára jellemző, hogy a létrehozó 

szervezet nem átlyukasztja a bőrszövetet, hanem csak átszúrja. A bioeróziós 

nyom mérete jelentősen kisebb, mint az átlyukasztás esetében. 

 

Anyag: A Mátra Múzeum Paleobotanikai Gyűjteménye, Gyöngyös. A 

megfigyelt bioeróziós nyom 12 taxon 29 példányán fordul elő. 

Apocynophyllum sp.: 1 példány; 1970. 219. 1.  

Asplenium egedense: 1 példány; 16. 644. (gyűjtési szám) 

Castanopsis furcinervis: 15 példány; 67. 153. 1. ; 61. 68. 1. ; 61. 72. 1. ; 63. 

536. 1. ; 63. 370. 1. ; 56. 1030. 1. ; 56. 1042. 1. ; 56. 1022. 1. ; 63. 955. 1. ; 63. 

505. 1. ; 61. 442. 1. ; 61. 439. 1. ; 56. 892. 1. ; 63. 294. 1. ; 61. 56. 1. 

cfr. Castanopsis furcinervis: 1 példány; 56. 1040. 1. 

Cinnamomum lanceolatum: 1 példány; 61. 94. 2. 

Cinnamomum scheuchzeri: 2 példány; 63. 943. 1. ; 56. 902. 2. 

Engelhardtia brongniarti: 1 példány; 

Grewia sp.: 1 példány; 1970. 34. 1. 

Quercus apocynophyllum: 1 példány; 65. 2. 1. 

Rhus sp.: 1 példány; 67. 115. 1. 

Zizyphus ungeri: 1 példány; 55. 5399. 

Zizyphus zizyphoides: 3 példány; 63. 329. 1. ; 63. 531. 1. ; 64. 1047. 1.  

 

7.1.6. Pete-tapadás nyom  

Leírás: A 202 bioerodált példányból 1 példányon fordul elő. A létrehozó 

szervezet ezen bioeróziós nyom esetében a levél felületén helyezi el petéjét. A 

vizsgált levélmaradványon ezen bioeróziós nyom átmérője körülbelül 5 mm. 

Ennek a bioeróziós nyomnak 1 altípusa különíthető el a vizsgált 

gyűjteményből.  

 

Altípus: T1 (IX. tábla, 33. kép) 

A levél fő eréhez (elsőrendű) közel helyezkedik el a pete. Átmérője körülbelül 

5 mm. A bioeróziós nyom alakja kerekded. A létrehozó szervezet lerakja a 

petéjét a fő ér mellé, majd az leválik onnan egy bizonyos idő eltelte után, és 

ennek a leválásnak a nyoma marad meg a levél felületén.  

 

Megjegyzés: Ez egy szaporodásnyom. Jellemző rá, hogy a létrehozó szervezet 

petéjét a tápanyagokban dús főerezet mellett helyezi el. 

 

Anyag: A Mátra Múzeum Paleobotanikai Gyűjteménye, Gyöngyös. A 

megfigyelt bioeróziós nyom 1 taxon 1 példányán fordul elő. 
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Berchemiaephyllum dilleniiforme: 1 példány; 64. 484. 1. 

 

7.1.7. Aknázás  

Leírás: A 202 bioerodált példányból 8 példányon fordul elő. A levélakna a 

levél szöveteiben a levélaknázó lárva által kialakított zárt üreg, amelyben a 

levélaknázó egyidejűleg táplálkozik és "lakik" is oly módon, hogy a levél külső 

bőrszövetei épen maradnak. (CSÓKA GY. (2003). A levélaknák rendkívül 

változatos méretűek és megjelenésűek lehetnek. Az akna fontos jellemzője, 

hogy a levél színén, avagy fonákján találkozhatunk vele. Gyakori eset az is, 

hogy az akna, pl. a levél fonákján kezdődik, majd pedig annak felszínén 

folytatódik. A felső (felszíni) aknában a lárva a levél felszíni epidermiszéhez, 

az alsó (fonáki) aknában élő pedig a levélfonák epidermiszhez közelebb 

táplálkozik. Az úgynevezett kétoldali aknák esetében a levélaknázó lárva a 

felszíni és fonáki epidermisz közötti levélszöveteket egészében elfogyasztja, 

így mindkét oldalon csak a levél vékony, legkülső bőrszövete marad vissza. 

Ezek az aknák gyakran ablakszerűen áttetszők. Az, hogy az akna felszínen, 

vagy a fonákon helyezkedik el, az adott fajra jellemző, bár vannak olyan fajok 

is melyek aknái a levél mindkét oldalán megtalálhatók (CSÓKA GY. (2003). A 

vizsgált példányokon 1-20 mm között változik az átmérőjük. A legnagyobb 

darabszámban a Castanopsis furcinervis-en fordul elő. Ennek a bioeróziós 

típusnak 6 altípusát különítettem el. Az altípusok a bioeróziós nyom 

elhelyezkedésében, méretében és formájában különböznek egymástól.  

 

1. altípus: T1 (IX. tábla, 34. kép) 

Ez az altípus egy foltakna. A középső részén egy központi kamra-rész 

található, körülötte pedig kerek alakú margó, melynek pereme jól látható. 

Átmérője körülbelül 5 mm. A létrehozó szervezet maga körül körben 

táplálkozik, így hozva létre ezt a formát. 

 

2. altípus: T2 (IX. tábla, 35. kép) 

Ez az altípus egy kígyóakna. Rövid, kígyózó alak jellemzi egyenes irányú 

peremmel. Kiterjeszkedő szélesség figyelhető meg. Átmérője körülbelül 5 mm. 

A létrehozó szervezet nem maga körül, hanem egy irányban, előre felé 

táplálkozik, kígyózó formát hozva létre. A kígyóaknában megfigyelhető sötét, 

olykor szakaszosan feldarabolódó rész a létrehozó szervezet 

élettevékenységére utal; székletürítés. 

 

3. altípus: T3 (IX. tábla, 36. kép) 

Ez az altípus egy foltakna. A kerekded aknában több kisebb fekete pont látszik. 

Ez szintén a létrehozó szervezet élettevékenységeire utal, mint a fent említett 

altípus esetén. A bioeróziós nyom a levél főerezete mellett helyezkedik el. 

Átmérője körülbelül 5 mm. 
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4. altípus: T4 (X. tábla, 37. kép) 

Ez az altípus egy kígyóakna. Vonalas forma jellemzi, minimális szélesség 

növekedéssel. A reakciószegély nem mutat szabályos alakot. A levél peremétől 

a levél fő eréig tart a levélakna, itt található a végső kamra is. Gyakran 

figyelhető meg az aknában szemcsés ürülék. Átmérője 1-10 mm között 

változik. 

 

5. altípus: T5 (X. tábla, 38. kép) 

Közepes hosszúság jellemzi. Hullámos alak figyelhető meg ezen altípus 

esetében. Ez egy kígyóakna. Az elsőrendű és másodrendű erekhez közel 

helyezkednek el döntő mértékben. Átmérője 1-30 mm között változik. Gyakran 

figyelhető meg az aknában golyó formájú ürülék. 

 

6. altípus: T6 (X. tábla, 39. kép) 

Ez egy kígyóakna. A legmélyebben elhelyezkedő akna a többi altípushoz 

képest. A levélakna a levél bőrszövetének két rétege között található. Kerek, 

oldalazó forma jellemzi. Széles „hurkokkal” keresztezi a levél ereket. Az akna 

szélessége csak minimális mértékben nő. Átmérője körülbelül 10 mm. 

 

Megjegyzés: Jellemző rá, hogy a létrehozó szervezet a levél bőrszövetének 

felső és alsó rétege között hozza létre a bioeróziós nyomot (a felső és alsó 

epidermisz között). 

 

Anyag: A Mátra Múzeum Paleobotanikai Gyűjteménye, Gyöngyös. A 

megfigyelt bioeróziós nyom 5 taxon 8 példányán fordul elő. 

Castanopsis furcinervis: 4 példány; 63. 351. 1. ; 64. 505. 1. ; 64. 1046. 1. ; 63. 

126. 1. 

Castanopsis sp.: 1 példány; 1972. 122. 1. 

Cupanites neptuni: 1 példány; 66. 21. 1. 

Zizyphus ungeri: 1 példány; 55. 5853. 1.  

Zizyphus zizyphoides: 1 példány; 64. 375. 2.  

 

7.1.8. Gubacs-tapadás nyom  

Leírás: A 202 bioerodált példányból 15 példányon fordul elő. A létrehozó 

szervezet ezen bioeróziós nyom esetében a levél felületét szúrja át, majd petéit 

ebben az üregben helyezi el. A peték körül kialakul egyfajta „szövedék”, amely 

gubaccsá áll össze. Majd a peték fejlődési szakaszaik végén a gubaccsal együtt 

leesnek a levél felületéről. Ennek a leválásnak a nyoma fosszilizálódva 

megőrződik. A reakciószegély jól felismerhető, szabad szemmel is jól látható 

sötétbarna, esetenként fekete színben jellemző. A legnagyobb darabszámban a 

Castanopsis furcinervis-en fordul elő. Ennek a bioeróziós típusnak 9 altípusát 

különítettem el. Az altípusok a bioeróziós nyom elhelyezkedésében, méretében 
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és formájában különböznek egymástól. Ez a bioeróziós nyom szaporodásnyom. 

Mérete 1-20 mm között változik 

 

1. altípus: T1 (X. tábla, 40. kép) 

Cirkuláris és ellipszoid forma jellemzi az elsőrendű ereken. Átmérője 

körülbelül 10 mm. A létrehozó szervezet közvetlenül az ereken helyezi el a 

petéit, itt képződik a gubacs. A levél felületén az apró bemélyedésekről 

ismerhető fel. 

 

2. altípus: T2 (XI. tábla, 41. kép) 

Cirkuláris és ellipszoid forma jellemzi a másodrendű ereken. A létrehozó 

szervezet közvetlenül az ereken helyezi el a petéit, itt képződik a gubacs. A 

gubacs-tapadásnyoma fekete színéről ismerhető fel. Átmérője körülbelül 5 mm. 

 

3. altípus: T3 (XI. tábla, 42. kép) 

Kör alakú, széles reakciószegély jellemzi a gubacs tapadása körüli területet, 

amely jól láthatóan sötét színű. A főér és a mellékér között helyezkedik el. 

Átmérője körülbelül 5 mm. 

 

4. altípus: T4 (XI. tábla, 43. kép) 

Lapos, sűrített cirkuláris sötét pontok halmaza jellemzi. A mellék erek között 

helyezkedik el, a főérhez közel. Szabad szemmel is jól látható. Átmérője 

körülbelül 5 mm.  

 

5. altípus: T5 (XI. tábla, 44. kép) 

Kör alakú, sötét foltként figyelhető meg a levél felszínén. A tapadásnyom 

középső területén 1-6 apró fehér lyuk jelennek meg. Az ereket elkerüli ez a 

típusú bioeróziós nyom. Átmérője körülbelül 5 mm. 

 

6. altípus: T6 (XII. tábla, 45. kép) 

Viszonylag nagyméretű ez a bioeróziós nyom. A harmadrendű ereken 

található. Kerekded alak jellemzi. A tapadásnyom központi kamrája széles 

sávban elválik a reakciószegélytől. Átmérője körülbelül 5 mm. 

 

7. altípus: T7 (XII. tábla, 46. kép) 

Hosszúkás forma jellemzi. Több apró, lebenyes alakú lyuk helyezkedik el 

közvetlenül egymás alatt, bemélyedésként figyelhető meg a levél felületén. A 

másodrendű deformálódott ereken találhatóak. Átmérője körülbelül 5 mm. 

 

8. altípus: T8 (XII. tábla, 47. kép) 

Cirkuláris és lebenyes forma jellemzi az elsőrendű és másodrendű erekhez 

közel. A reakciószegély jól látható, enyhén kiemelkedik a levél felületéből. 

Megvastagodott szegély jellemző. A kamra-rész területe erekkel átszőtt és sík. 

Átmérője körülbelül 10 mm. 
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9. altípus: T9 (XII. tábla, 48. kép) 

Nagyméretű, egy cella vagy csak egy üreg jellemzi. Összefüggő szerkezetű. A 

kamra-rész szorosan a reakciószegély belső részén helyezkedik el. A levél 

felszíne sima, a levélalap megvastagodott. A középső éren foglal helyet. 

Átmérője körülbelül 10 mm. 

 

Megjegyzés: Ez egy szaporodásnyom. Fő jellemzője, hogy a létrehozó 

szervezet az erezethez közel helyezi el petéit, majd azok körül gubacs 

képződik, amely később leválik a levél felületéről (DR. SZABÓ L. J. 2008). 

 

Anyag: A Mátra Múzeum Paleobotanikai Gyűjteménye, Gyöngyös. A 

megfigyelt bioeróziós nyom 10 taxon 15 példányán fordul elő. 

Castanopsis furcinervis: 6 példány; 61. 77. 1. ; 61. 6. 1. ; 61. 725. 1. ; 55. 5426. 

2. ; 55. 5364. 2. ; 64. 1011. 1. ; 55. 5361. 1. 

Castanopsis sp.: 1 példány; 61. 362. 1. 

Cupanites neptuni: 1 példány; 66. 19. 2.  

Elaeodendron cf. glanceum: 1 példány; 1970. 230. 1.  

Monocotyledoneae sp.: 1 példány; 1970. 06. 1. 

Pterospermites sp.: 1 példány; 1970. 135. 1. 

Tetrastignophyllum agriense: 1 példány; 1970. 95. 1. 

Weinmannia sp.: 1 példány; 1970. 176. 1. 

Zizyphus zizyphoides: 1 példány; 61. 598. 1. 

 

7.1.9. Incertae sedis (bizonytalan eredetű)  

Leírás: A 202 bioerodált példányból 3 példányon fordul elő. Ennek a 

bioeróziós nyomnak 1 altípusát különítettem el a vizsgált gyűjtemény alapján.  

 

Altípus: T1 (XIII. tábla, 49. kép) 

Elhaló szövetsáv jellemzi a levélperem mentén. A reakciószegély jól 

elkülöníthető a levél peremétől, nem csak formájában, hanem színében is, 

hiszen világosabb színt mutat, mint a levél bőrszövetének színe.  Átmérője 1-

20 mm között változik. 

 

Anyag: A Mátra Múzeum Paleobotanikai Gyűjteménye, Gyöngyös. A 

megfigyelt bioeróziós nyom 3 taxon 3 példányán fordul elő. 

Cinnamomum sp.: 1 példány; 65. 81. 1. 

Zizyphus zizyphoides: 1 példány; 55. 5358. 

Zizyphus ungeri: 1 példány; 55. 5261. 
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8. Elemzés, értékelés 

 

Vizsgálataim során 3395 fosszilis levélmaradványt tanulmányoztam. A 3395 példány 138 

taxonba tartozik. Közülük 52 taxon 202 példányán fordult elő valamilyen bioeróziós nyom (2. 

táblázat). Megfigyeléseim alapján a gyöngyösi Mátra Múzeum paleobotanikai 

gyűjteményében található kisegedi flóra levélmaradványait 9 bioeróziós típusba soroltam (4. 

táblázat). A típusok megoszlását a 6. ábra mutatja. A leggyakrabban előforduló bioeróziós 

nyom az átlyukasztás, amely 104 példánnyal képviselteti magát a vizsgált anyagban.  

 

 
6. ábra: A vizsgált levélmaradványokon található bioeróziós nyomok számszerű megoszlása. 

 

A 9 bioeróziós típust több altípusba soroltam, a bioeróziós nyom elhelyezkedésétől, méretétől 

és formájától függően (2. táblázat).  
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Az általam megfigyelt bioeróziós típusok a létrehozó szervezetek etológiáját figyelembe véve 

a táplálkozásnyomok (Fodichnia, azon belül Phyllophagichnia) és a szaporodásnyomok 

(Calichnia) közé tartoznak (SEILACHER, A. 1953). A táplálkozásnyomok ZHERIKHIN, V.V. 

(2003) rendszere alapján három további csoportba sorolhatók: rágásnyomok (Trogichnia), 

lyukasztás nyomok (Nygmichnia) és csatornák és lyukak (Trypichnia) (5. táblázat). 

 

Bioeróziós nyom típusa 
Fodichnia 

Calichnia 
Trogichnia Nygmichnia Trypichnia 

Átlyukasztás X    

A levél peremének eltávolítása X    

A mezophyllum szkeletonizációja X    

Felületi táplálkozás X    

Átszúrás  X   

Pete-tapadás nyom    X 

Aknázás   X  

Gubacs-tapadás nyom    X 

Incertae sedis X  

5. táblázat: A vizsgált levélmaradványokon megfigyelt bioeróziós nyomok besorolása 

SEILACHER, A. (1953) és ZHERIKHIN, V.V. (2003) rendszere alapján 

 

 

A kisegedi lelőhely fosszilis flórájába tartozó növények döntő hányada szubtrópusi 

klímaigényű volt (BARÁZ CS. (szerk.) (2002). Emellett kisebb arányban trópusi és mérsékelt 

égövi elemek is jelen vannak (Andreánszky G. 1954). Ez az arány jellemzi az általam vizsgált 

anyagot is. A taxonok 63,5%-a, míg a levélmaradványok 78,2%-a származik szubtrópusi 

klímaigényű növényektől (7.  ábra). 

 

 
 

7. ábra: A levélmaradványok egyedszám és taxonszám szerinti megoszlása a trópusi, 

szubtrópusi és mérsékelt éghajlati övek szerint 
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Ezzel magyarázható, hogy az egyes bioeróziós típusok is leggyakrabban szubtrópusi 

éghajlatot jelző növények levélmaradványain fordulnak elő (8. ábra). 

 

 
 

8. ábra: A., A bioeróziós típusok megoszlása egyedszám szerint a vizsgált levélmaradványokon 

 

 
 

8. ábra: B., A bioeróziós típusok megoszlása taxonszám szerint a vizsgált levélmaradványokon 
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Recens analógiák, valamint külföldi esettanulmányok (SCOTT, A. C. 1992) alapján a 

Kisegedről származó levélmaradványokon megfigyelt bioeróziós nyomok létrehozó 

szervezetei az Ízeltlábúak (Arthropoda) törzsébe tartó rovarok (Insecta) osztályába tartozó 

élőlények lehettek. Ezen belül öt rend jelenlétét sikerült biztosan kimutatni élettevékenységeik 

nyomai alapján. Ezek a következők: Lepkék (Lepidoptera) rendje, Félfedelesszárnyúak 

(Hemiptera) rendje, Hártyásszárnyúak (Hymenoptera) rendje, Kétszárnyúak (Diptera) rendje, 

valamint a bogarak (Coleoptera) rendje. Az egyes életnyomtípusok és a fent felsorolt 

létrehozó szervezetek kapcsolatát a 6. táblázat mutatja. 

 

Létrehozó szervezet 

Életnyom típusa 
Lepidoptera Hemiptera Hymenoptera Diptera Coleoptera 

Átlyukasztás     X 

A levél peremének eltávolítása X     

A mezophyllum szkeletonizációja X  X   

Felületi táplálkozás X     

Átszúrás  X    

Pete-tapadás nyom X X   X 

Aknázás     X 

Gubacs-tapadás nyom    X  

Incertae sedis ? ? ? ? ? 

6. táblázat: A bioeróziós nyomokat létrehozó szervezetek rovarrendek szerinti megoszlása 

 

 

A kisegedi kora-oligocén képződményekből rovarmaradványok eddig nem kerültek elő. A 

levéllenyomatokon található bioeróziós nyomok alapján azonban több rend képviselőinek 

előfordulására is következtetni lehet. Vizsgálataim során a Lepidoptera, Hemiptera, 

Hymenoptera, Diptera és Coleoptera rendekbe tartozó rovarok jelenlétét sikerült igazolnom. 
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9. Összegzés 

 

Tudományos diákköri munkámban kisegedi, kora-oligocén levélmaradványokon található 

bioeróziós nyomokat tanulmányoztam. Ehhez a Mátra Múzeum paleobotanikai 

gyűjteményében található anyagot használtam fel. Munkám során 138 taxon 3395 példányát 

vizsgáltam meg. Közülük 52 taxon 202 egyedén találtam bioeróziós nyomokat. 

 

A mikroszkópos vizsgálatok során 9 bioeróziós típust különítettem el, melyek további 

altípusokra bonthatók (2. táblázat). Ezek közül hét típus a táplálkozásnyomok (Fodichnia), 

azon belül a Phyllophagichnia csoportjába, míg kettő a szaporodásnyomok közé tartozik. 

 

Bioeróziós nyomok leggyakrabban szubtrópusi éghajlatot jelző növények levélmaradványain 

fordulnak elő. A leggyakoribb tápnövények a Castanopsis furcinervis, Dryophyllum sp., 

valamint a Zizyphus zizyphoides voltak. 

 

A levélmaradványokon található táplálkozás- és szaporodásnyomok Lepidoptera, Hemiptera, 

Hymenoptera, Diptera és Coleoptera rendekbe tartozó élőlények élettevékenységét jelzik. 

Rovarok testfosszíliái eddig még nem kerültek elő a lelőhelyről. Ugyanakkor az életnyomok 

alapján változatos rovar közösséget sikerült kimutatni a kisegedi kora-oligocénből. 
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