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AZ EGRI EGYHÁZI TÁRSADALOM MŰVELTSÉG- ÉS 

KULTÚRAPÁRTOLÓ TEVÉKENYSÉGE A 18. SZÁZADBAN 

 

Szerző: Lupták Annamária 

informatikus könyvtáros (MA) – kulturális örökség tanulmányok (MA), végzett 

hallgató 

Konzulens: Dr. Tóvári Judit főiskolai tanár 

II. helyezés 

„A papság képzettsége és buzgósága kielégítő, a püspökök 

nagy figyelmet szentelnek lelkipásztori kötelességeiknek… 

Nem tudom, hogy van-e még egy nemzet,… amely a papság 

tekintetében olyan jól állna, mint a magyar.” 

Giuseppe Garampi 

1. A kutatás nehézségei 

Kutatásomat körülbelül egy éve kezdtem meg, miután ihletet kaptam egy házi dolgo-

zat kapcsán, amelyet az egyik tantárgyra adtam be. Mivel maga a tárgy elég széleskörű 

ismereteket foglalt magában, így a lehetőségeim is sokrétűeknek bizonyultak. Érdeklő-

désem mindig a régebbi korok felé húzott, így rögtön szemet szúrt egy cím a megadott 

listából, amely a következő volt: Androvics Miklós 1777-es egri könyvtára. Első olvasás-
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ra beleszerettem és megtetszett, habár akkor még nem tudtam semmit róla. Nagy lelke-

sedéssel kezdtem el a feladat után kutakodni. Egyrészt, mert az Egerről szóló ismereteim 

ekkor még elég hiányosnak bizonyultak, másrészt pedig izgalmas kihívásnak tartottam, 

hogy egy egyházi személyről írjak. Aztán később, ahogyan mind jobban beleástam ma-

gam a témába jöttem rá, itt bizony többről van szó, mint egyszerű beadandó dolgozat 

megírásáról. A barokk Egerről rengeteg olvasnivalót találtam, míg magáról a keresett 

emberről annál kevesebbet.  

Kiindulópontként Bitskey István (1941– ) kiváló kortárs irodalmárunk, a Debreceni 

Egyetem neves tanárának hasonló címen kiadott cikkét1 használtam fel. Ott sok mindent 

megtudtam Androvics Miklósról (1715-1777), de még mindig nem eleget. A kutatók 

folytonos információ éhsége hajtott, amikor betértem az Egri Főegyházmegyei Levéltár-

ba és érdeklődni kezdtem a választott egyházi személyről. Kiderült, hogy a levéltárak-

ban2 is kevés az anyag rá vonatkozóan. Ez még jobban motivált a kutatásra. Habár nem 

egy teljesen új témáról van szó, hiszen Bitskey Tanár Úr részletesen foglalkozott vele, 

azonban fontosnak tartom a közel harminc éve feltárt adatokat felfrissíteni és jobban 

utána járni a dolgoknak. Az említett Bitskey-cikk az Egri Főegyházmegyei Levéltárban 

őrzött könyvlistát dolgozza fel, amely valószínűleg Androvics halála után készülhetett, 

mintegy lajstromként számba vette az elhunyt kanonok könyvtárát. Ez tételesen 224 

darab művet tesz ki. A könyveket halála utána Eszterházy Károly (1725-1799) püspök 

vette birtokba és az épülő könyvtára gyűjteményébe olvasztotta.  

                                                           
1 Bitskey István: Androvics Miklós 1777-es egri könyvtára. - In: Magyar Könyvszemle 90. évf. 3-

4. sz. (1974)  

2 Később a Heves Megyei Levéltárba is átmentem, ahol gyakorlatilag ugyanaz az anyag fogadott.  
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Kutatásomban azt vizsgáltam, vajon ezekből a könyvekből hány maradt fenn napja-

inkban is. A nyomtatványokat az egri Főegyházmegyei Könyvtár és az egri Hittudomá-

nyi Főiskola őrzi. A Főegyházmegyei Könyvtárban autopszia útján lehetőségem volt 

megtekinteni Androvics megmaradt könyveit. Dolgozatomban többek között erről a 

kutatásról szeretnék beszámolni, milyen eredményekkel jártam és milyen eltérések mu-

tathatók ki a latin nyelvű könyvlistához képest. Továbbá, megpróbálok választ adni arra 

a kérdésre, hogy miképpen gazdagítja az általam feltárt anyag a 18. századi barokk Eger-

ről kialakított képet.  

A témában sok vallási jellegű művet olvastam, egyházi vonatkozásokról írok. Itt 

emelném ki az egri egyház barokk kori története egyik legjobb ismerőjének, Bitskey 

Istvánnak Egerrel kapcsolatos munkásságát, alapvető fontosságú ebben az esetben. Szí-

vesen forgattam még Fülöp Géza és Szarvasi Margit munkáit is. A szekunder anyag 

átnézése után kezdtem meg a levéltári kutatásokat. Két helyen jártam, a Heves Megyei 

Levéltárban és az Egri Érseki Levéltárban. Ezek után mentem az egri Főegyházmegyei 

Könyvtárba, hogy felkutassam, mennyi könyv élte túl az elmúlt korok véres háborúit.  

Kutatásomat nehezítették a Főiskola főépületének felújítási munkálatai, mivel a Fő-

egyházmegyei Könyvtár ebben az épületben található. A könyvtár Barokk-termehosszú 

zárva volt, ami hátráltatta a munkámat, de végül a kutatást el tudtam ott végezni.3 Amíg 

nem nyitott ki hivatalosan a könyvtár, addig átnéztem az ún. possessor-füzeteket, ame-

lyeket dr. Surányi Imre (1928- ) könyvtáros készített el, aki 1988-tól dolgozik a Főegy-

                                                           
3 Itt némi kiegészítést kell tennem: a TDK dolgozatomban a 18. századi egri egyházi társadalom 

kulturális műveltségét egy ember, Androvics Miklós kanonok könyvhagyatékán keresztül vizs-

gáltam meg.  
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házmegyei Könyvtárban.4 Ezekből a füzetekből kiírtam azoknak a könyveknek a jelzete-

it, amelyek Androvics-bejegyzésre utaltak. Saját magamat a katalógus segítségével el-

lenőriztem.  

Kutatási módszerem az autopszián alapszik, azaz saját kezűleg győződtem meg róla, 

vajon a possessor-füzetekből kigyűjtött jelzetek helyesek-e és a könyvtár katalógusában 

talált további művek valóban Androvics kötetek-e. A kanonok kézírása, egyedi vonalve-

zetése elegendő bizonyítékul szolgált számomra, hogy elhiggyem, azok valóban az ő 

könyvtárát gazdagították egykoron.  

Dolgozatom két nagyobb részből tevődik össze. Az elsőben egy korképet igyekszem 

adni arról, hogyan vált Eger a régió központjává, milyen befolyással bírt a katolikus 

egyház, miben alkottak maradandót a város püspökei és hogyan illeszkedett ebbe bele 

Androvics munkássága. A második egységben pedig az elvégzett kutatási eredményeim-

ről, újdonságairól számolok be.  

Időben a 18. századot vizsgálom a törökök kiűzését követő század eleji újjáépítéstől 

egészen Eszterházy Károly (1725-1799) egyetemalapítási kísérletéig. Mivel Androvics 

Barkóczy Ferenc (1710-1765) püspök kanonokja volt, így azt az időszakot fejtem ki a 

legrészletesebben, a többiről lényegében csak említést teszek.  

                                                           
4 A könyvtár rekatalogizációja 1992 májusában kezdődött és közel tíz éven át tartott. Imre bácsi 

újra a kezébe vette a könyvtár összes könyvét és elkészítette az állomány cédulakatalógusát, 

összeállította a possessor-füzeteket. Mindkettő forrásértékű segédeszköz egy-egy téma kutatásá-

nál. A könyvtári állomány online felületének feltöltése jelenleg is tart, tehát csak a hagyományos 

formák mondhatók egyelőre teljesen feldolgozottnak. 
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Dolgozatom kizárólag a társadalom egyházi rétegével foglalkozik, nem részletezem 

az egyéb csoportokat. Elsősorban arra törekszem, hogy egyháztörténeti megközelítésben 

mutassam be a 18. századi Egert és ilyen szempontból adjak egy rövid korrajzot.  

Munkám egyediségét nemcsak az elvégzett kutatásban látom. A szakirodal om java 

része külön-külön taglalja azt a három intézményt, amelyek akkor domináltak a korban, 

nevezetesen: nyomda, könyvtár, egyetem alapítása. Ezek hozzásegítették Egert, hogy 

barokk központtá váljon és az egyházmegye kulturális vezető szerepet töltsön be. Ezt a 

hármasságot törekedtem egybefogni és egy egységes képként feltüntetni, mert mint lát-

ható lesz, nagyon is összefügg a három dolog. Nincs könyvtár nyomda nélkül, nincs 

egyetem könyvtár nélkül, és nincs oktatás nyomtatványok nélkül. Eger püspökei a 18. 

században végig ezt a hármas célt tűzték ki maguk elé. Mivel mindannyian ugyanabban 

az iskolában tanultak, így nézeteikben sem nagyon tértek el egymástól. Ezért mondhat-

juk azt, hogy Eger a barokk kor végén és a felvilágosodás elején egy viszonylag egysé-

ges képet mutatott.  

2. Művelődés a 18. századi Magyarországon 

Annak ellenére, hogy 1686-ban kiűzték Magyarországról a törököt, a század végére 

még mindig nem csitultak el teljesen az ellenségeskedések. Az oszmán térhódítás helyett 

vallásháborúk egész sora indult meg, protestánsok és katolikusok harcoltak egymással: 

hol az egyik, hol a másik egyház dominált jobban. A Királyi Magyarország területén 

központi szerepet töltött be a katolikus bécsi udvar, míg Erdélyben a protestáns felekeze-

tűek száma nőtt meg. Így a Habsburg uralkodóknak nemcsak a szokásos állam és egyház 
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viszonyával kellett megbirkózniuk, hanem a különféle felekezetek egymás mellett élésé-

nek tényével is.5  

A 18. század második felétől érvényben volt az állam egyház feletti állandó felügye-

lete, II. József (1780-1790) türelmi rendelete a katolikus vallás mellett a református, 

evangélikus, görögkeleti és unitárius egyházak működését törvényesen is engedélyezte. 

Addig azonban a katolikus vallás látta kárát a legjobban az állami ellenőrzésnek. Mivel a 

katolikus egyház hierarchikus felépítésű, a püspökök kinevezése a római Szentszék által 

történt, amely kapcsolatba az állam is beavatkozott. Élve a véleményalkotás jogával, az 

uralkodói kormány igyekezett a legnagyobb hatású ellenőrzést elérni.6 A felekezetek 

felett gyakorolt állami felügyelet egészen az 1848-as forradalom- és szabadságharcig 

volt érvényben. Az állam és egyház eme kapcsolatát nevezhetnénk állam egyháziságnak 

is, azaz az uralkodó a helyi egyháznak formálisan nem a feje, de az egyház bizonyos 

belső ügyeit szabadon igazgathatta.  

Az államegyház gondolatát először Mária Terézia (1740-1780) fogalmazta meg a 

korban, aki a főkegyúri jogát előszeretettel gyakorolta. Ez a jogforma a magyar uralko-

                                                           
5 A legradikálisabb változások II. József (1780-1790) uralkodása alatt történtek meg. Neve után 

csak jozefinizmusnak hívott korszakban átfogó egyházpolitikai változásokat vezetett be. Meg-

hirdette a vallási türelmet a nem katolikus egyházakra vonatkozóan. Feloszlatta az általa haszon-

talannak vélt szerzetesrendeket – mint pl. a bencés, ciszterci vagy a premontrei rend -, amelyek 

közül sokat visszavont halálos ágyán. Végső célja a modernizált hatalomgyakorlás, az egyház 

eszközként való felhasználása volt.  

6 A katolikus egyház visszaesése nemcsak az állami felügyeletnek köszönhető, hanem a felvilágo-

sodás modern jelenségének is, a természettudományok előrenyomulásának és a társadalom 

laicizálódásának, világiasodásának.  
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dóknak az egyháztól nyert különleges és személyes joga, amelynél fogva az egyházi 

kinevezéseknél és az egyházak ún. világi vonatkozású ügyeiben a magyar király nem 

csak felügyeleti jogokkal bírt, hanem egyházhatalmi jogkörrel is rendelkezett. Saját 

maga alapíthatott püspökségeket, nevezhetett ki papokat, főpapokat A jog kiterjedt az 

egyházszervezésre, püspökök, kanonokok kinevezésére. 

A következőkben megvizsgálom, hogy Eger hogyan illeszkedett bele ebbe az uralko-

dói rendszerbe és milyen volt az egyház helyzete. Az újjáépítés során vajon minden 

olyan egyszerűen ment-e, mint amekkora igény keletkezett a jobb életre a társadalom 

részéről. Továbbá, bemutatom a század négy legjelentősebb püspökének legfontosabb 

tetteit, akik felvirágoztatták a várost és olyan szintre emelték, amelynek jegyeit még ma 

is őrzi Eger. Közülük Barkóczy Ferenccel és jobb kezével, Androvics Miklós kanonok-

kal fogok a legrészletesebben foglalkozni, hiszen dolgozatom fő elemzési pontjának őt 

választottam. De mindenképpen meg kell említenem Barkóczy elődjeit is, Telekesy 

Istvánt (1699-1715) és Erdődy Gábort (1715-1744). Bennük fogalmazódott meg először 

az óhaj, hogy a várost felfejlesszék, és méltó helyet adjanak az egyháznak. Felismerték 

az iskola, az oktatás fontosságát, ugyanakkor a korra jellemző kényelemszeretet szintén 

élt bennük. Elengedhetetlennek tartották, hogy a tanítás méltó körülmények között ma-

radjon. Utódaik, Barkóczy és később Eszterházy csupán befejezték azt, amelyet ők nem 

tudtak megvalósítani hirtelen bekövetkező haláluk miatt.  

A teljesség igényére való törekvésem vezetett oda, hogy mindenkiről szót ejtsek, 

azonban mint mát fentebb írtam, csak egy valakiről fogok kimerítően írni.  
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2.1. Eger két korszak mezsgyéjén  

Eger a 17. században hódoltsági terület volt. A török elől Kassára menekült egyház 

ott próbált meg valamilyen közösséget fenntartani. Ebből az időből jelentős a munkássá-

ga Kisdy Benedeknek (1598-1660), aki egy szemináriumot hozott létre Kassán és vi-

szonylag sikeresen tudta működtetni azt és egész Felső-Magyarország papi utánpótlásá-

ról gondoskodott.7 A török kiűzése után az egri katolikus egyház visszaköltözött eredeti 

székhelyére. Eger városa a leigázott város képét mutatta, de minden nyomorúsága elle-

nére megfelelő táptalajt nyújtott az újrakezdéshez, mivel nagyszabású újjáépítésre volt 

szükség. A főpapoknak és a városvezetésnek nemcsak a város újbóli benépesítésére 

kellett felügyelnie, hanem az egyházi szervezet helyreállítására is.  

 A város vezetősége belement abba, hogy itt ismét egy új, minden addiginál hatéko-

nyabb püspöki székhely alakuljon meg. Ehhez kapott óriási segítséget attól a négy püs-

pöktől, akik mindannyian a Collegium Germanicum Hungaricumban tanulhattak. 

Telekesy István, Erdődy Gábor, Barkóczy Ferenc, és Eszterházy Károly olyan sikereket 

értek el, hogy joggal mondhatjuk: Eger elérte fejlődése csúcsát, a 18. század egyértelmű-

en a város történelmének virágkora. Az iskolai végzettségen kívül közös volt még e 

püspökökben az egységesség. Különösebb radikalizálódásoktól mentesen végig egyfor-

ma elvek szerint alakították a kulturális életet.  

A tridenti zsinat (1547-1763) határozata értelmében kötelező volt minden egyházme-

gyében papképző szemináriumot felállítani, ahol az alsópapságot képezték volna ki. 

Magyarországon ez a török uralom miatt szinte egyáltalán nem valósulhatott meg. A 

paphiány ellensúlyozása végett vezették be a licenciátusi rendszert, amely azt jelentette, 

                                                           
7 BITSKEY István: Virtus és religio. – Miskolc : Felsőmagyarország Kiadó, 1999. - p. 71.  
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hogy világi embereket alkalmaztak egy-egy plébánián. Ezek a világi személyek semmi-

lyen egyházi képzettséggel nem rendelkeztek, viszont hithű katolikusoknak számítottak. 

Feladatuk közé tartozott a szentségek kiszolgálása, hittanoktatás, amelynek keretében 

részletesen megismerkedtek a Bibliával.8  

Az igazi újjászervezés csak a török kiűzése után kezdődhetett meg. Az egri szeminá-

rium építésének fontosságát először Telekesy István (1633-1715) ismerte fel, akit a Rá-

kóczi szabadságharc háborús légköre sem fogott vissza attól, hogy a papnövendékeknek 

méltó helyet biztosítson. 

I. Lipót (1640 – 1705) 1699. június 4-én nevezte ki egri püspökké, aki idővel elnyerte 

Heves és Külső Szolnok vármegyék főispáni tisztét is. Egerbe kényszernyomás hatására 

jött, mégis - mikor megérkezett és látta a nyomort, nélkülözést a városban, - dönthette el 

végérvényesen, hogy akcióba kezd, megpróbálva a lehetetlent, fellegvárrá alakítja át 

Egert.9 Egy teljesen új székesegyház építésébe kezdett a régi, romos helyett.10  

Saját költségen alapította meg 1709. augusztus 4-én az egri papnevelő intézetet, ame-

lyet Szűz Máriának ajánlott fel, hogy enyhítse a városban eluralkodó paphiányt. A sze-

minárium vezetője, prefektusa a káptalan egyik tagja lett, aki hat klerikus oktatóért felelt. 

Ha fegyelmi eljárásra került sor, akkor a nagyszombati oktatói rend szerint kellett eljárni.11 

                                                           
8 BITSKEY István: Hungáriából Rómába. – Budapest : Nemzeti Tankvk., 1996. - p. 154. 

9 SUGÁR István: Az egri püspökök története. – Budapest : Szent István Társulat, 1984. - p. 372. 

10 Az eredeti főszékesegyház, körtemplom alakjában, a mai vár helyén állt, azonban az 1552-es 

török ostrom során súlyosan megsérült, így a papi testület úgy határozott, hogy a Szent Mihály 

plébánia templomát nevezik ki az új székesegyháznak. Ez gyakorlatilag a mai bazilika helye.  

11 Az újjáépítés során tehát Telekessy még igencsak a jezsuitákra támaszkodott.  
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Ahogyan Bozsik Pál is említi, a növendékeket a püspök vette fel, aki esetenként kikérhette 

a káptalan tanácsát, püspök hiányában pedig mindig a káptalan döntött.12 Felvételt nyertek 

az idősebb tanulók is, de nekik igazolniuk kellett korábbi tanulmányaikat. 

Kezdetben 6 főt vettek fel, amely később 10-re bővült. Az alumnusok filozófiát és 

erkölcstant tanultak, a szegényebb diákok pedig csak filozófiát.13 1715-ben hat évvel az 

alapítás után Telekessy már 25 papot szentelt fel.  

Utóda Erdődy Gábor (1648-1744), átépítette a szeminárium épületét. Meghívta ma-

gához a híres olasz építészt, Giovanni Battista Carlone-t (1603-1684), aki az olasz kert-

művészetet magával hozta és népszerűvé tette Egerben is. Mindez szintén a barokk 

pompaszeretet kifejeződését mutatja. Carlone ezen kívül még segédkezett az Irgalmas 

rend kórházának14 és a ferencesek templomának15 felépítésében is. 1727-re fejezte be a 

munkát egy sokkal nagyobb templomot építtetve. Valószínűleg ezek a tervek mind római 

hatásra épültek meg és a barokk kor pompáját tükrözték.16  

                                                           
12 BOZSIK Pál: Az egri papnevelés története a XVIII. században 1780-ig. - Eger : Érseki Lyceumi 

Könyvnyomda, 1910. - pp. 63-66. 

13 SUGÁR István: Az egri püspökök története. – Budapest : Szent István Társulat, 1984. - pp. 376-377. 

14 Az egri Irgalmas Kórházat Erdődy Gábor alapította 1728-ban. Itt dolgozott Markhot Ferenc 

(1718-1796), aki létrehozta az első nyilvános orvosi iskolát, amely az első rendszeres orvoskép-

zést jelentette Magyarországon 

15 Az egri ferences templomot hivatalos nevén a Szeplőtelen Fogantatás Nagyboldogasszony 

Ferences Templomnak, vagy hétköznapi nevén csak Barátok Templomának hívják. Helye: Kos-

suth Lajos utca 14.  

16 BITSKEY István: Hungáriából Rómába. – Budapest : Nemzeti Tankvk, 1996. - p. 142 
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Itt röviden pár szót érdemes szólni a barokkról, mint korstílusról, hiszen mindenre 

hatással volt a művészetektől egészen a hétköznapi életig. A barokk a reneszánszhoz 

hasonlóan egy korstílus, célkitűzése volt, hogy a vallásban újra a katolicizmus dominál-

jon a protestáns nézetek helyett.17 Az eszme terjesztői, a barokk műveltség és az ellenre-

formáció gondolatának legfontosabb hordozói a jezsuiták18 voltak.  

Visszatérve Erdődyre, római hazajövetele után, 1714-ben XI. Kelemen pápától (1649 

–1721) megkapta Telekesy teljes utódlási jogát, a szeminárium pedig megkapta az elide-

geníthetetlen javak jogát, azaz semmilyen tulajdont sem ruházhattak át más, egyházon 

kívüli intézményre. Egyházpolitikájára az intenzív, aktív részvétel volt a jellemző. Az 

egyházmegye többek között az ő sokszor erőszakosnak tűnő lépéseinek is köszönheti a 

megerősödését. Nagyfokú rámenőssége a protestánsokra is kiterjedt, akiket különféle 

rendeletekkel korlátozott. 1731-ben vallási határozata szerint a protestánsok csak a tör-

vényes helyeken gyakorolhattak nyilvánosan vallásosságot. Egyéb utasítások a protes-

tánsokra vonatkozóan: egy jobbágy csak királyi engedéllyel változtathatott vallást, ve-

gyes házasságot csak katolikus főpapok előtt köthettek.  

A protestánsok visszaszorítása érdekében két új szerzetesrendet hívott meg a városba 

és telepítette le őket, az irgalmasokat és a trinitárirusokat. Továbbá, az ő nevéhez fűződik 

                                                           
17 KLANICZAY Tibor: A magyar barokk irodalom kialakulása, 1960. - pp. 319-320.  

18 A jezsuita rendet 1540-ben Loyolai Szent Ignác alapította Spanyolországban. Az ellenreformá-

ció gyors terjedését az 1545-ös tridenti zsinaton magára találó katolikus egyház mellett éppen a 

jezsuita rend rendkívüli szervezettsége, tökéletes felépítése, katonás fegyelme és az általuk ki-

alakított újfajta magas színvonalú oktatási rendszer biztosította. Új embereszményük a Krisztus 

katonája elnevezésű férfi volt, az, akit szellemileg is felkészítettek vallása megvédésére.  
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a püspöki palota megépíttetése is és az a felismerés, hogy az egyházmegyét rendkívül 

nagy kiterjedése miatt fontos lenne felosztani kisebb részterületekre.19  

1740-ben Foglár György (1670-1754) püspöki vikárius20 létrehozta a Collegium 

Juridicum Foglarianumot, az egri jogi iskolát, amely szervesen betagozódott az oktatás-

ba. Célja a katolikus jogászok számának növelése, illetve a szegény növendékeknek 

lehetőség biztosítása a felemelkedéshez.21 Ezzel bizonyossá vált, hogy az egyházi jog, 

teológia, és kánonjog tanítása létfontosságúvá vált a papok életében. A Foglarianum 

pedig az egri felsőoktatás egyik legjelentősebb intézményeként működött a továbbiak-

ban, amit 1754 után saját irányítása alatt püspöki főiskolává fejlesztette, hozzákapcsolta 

a jogi akadémiát, így létrejött egy három fakultásból álló egyházi irányítású felsőoktatási 

intézményt.  

Telekessy és Erdődy, illetve Foglár által megkezdett építkezések, városszépítések 

mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy Egern kulturális központtá váljék. A szerzetesren-

dek betelepítése, templomaik felépítése, a szeminárium, a püspöki rezidencia közvetlen 

hatása a legjobb táptalajnak mutatkozott. Ehhez jött még a városi életmód javítása érde-

kében végzett tevékenységek, mint a kórház alapítása, utak, hidak javítása, vagy az isko-

lai lehetőségek kiszélesedése mindenki számára. Ezt az erős kezdést folytatta Barkóczy 

                                                           
19 SUGÁR István: Az egri püspökök története. – Budapest : Szent István Társulat, 1984. - pp. 395-

400.  

20 A vikárius helynöki pozíciót tölt be. Itt: olyan pap, aki a püspököt segíti az egyházmegye kor-

mányzatában. Feladata mindig csak az egyházmegye egy részére terjedt ki. – Forrás: MKL 

2006. – p. 349-350.  

21 BITSKEY István: Püspökök, írók, könyvtárak. - Eger : Heves Múzeumi Szervezet. 1997. - p. 49. 
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Ferenc, aki tovább tudta növelni az egyház befolyását, illetve Eger hatalmát a régióban. 

A következőkben az ő munkásságát mutatom be röviden, hogyan valósította meg törek-

véseit; majd rátérek az egyik legfontosabb személyre az életében, Androvics Miklósra, 

akiről a kutatásaimat is végeztem.  

3. Barkóczy Ferenc, a kultúrapártoló püspök  

Barkóczy Ferenc 1710-ben született Tavernában.22 Alsó osztályba Kassára járt a je-

zsuitákhoz. Erdődy Gábor vette fel Egerbe a kispapok közé. 1729-ben filozófiából dok-

torált a Nagyszombati Egyetemen és még ebben az évben Rómában beiratkozott a Col-

legium Germanicum Hungaricumba, ahonnét 1733-ban távozott kiváló teológiai értesí-

tővel. 1734-ben Erdődy kanonoknak , majd főesperesnek és egy év múlva egri plébános-

nak nevezte ki.  

Igen fiatalon, 34 éves korában lett egri püspök, amikor 1744-ben Erdődy halála után 

Mária Teréziaától megkapta a főpapi kinevezést és. a püspöki címmel együtt Heves és 

Külső Szolnok vármegyék főispáni címét is.23 1746-ban rendkívüli egyházlátogatást tett, 

amely a török kiűzése után az első nagyobb vizsgálat volt. Canonica visitatioja során 

végigjárta Heves, Borsod, Bereg, Szabolcs, Szatmár és Ugocsa vármegyéket, a lakosság 

felekezetétől és egyházi jogállásától függetlenül mindenkihez ellátogatott. A vizitáció 

során kétféle kérdésre kereste a választ: milyen az egyház és a lakosság, a plébános és az 

                                                           
22 Község Szlovákiában, az Eperjesi kerületben, Varannótól 11 km-re északra. Zemplén várme-

gyében lévő uradalom volt. A Barkóczyak 1598-ban szereztek birtokot ott.  

23 MESZLÉNYI Antal: A magyar hercegprímások arcképsorozata. – Budapest : Szent István Társu-

lat, 1970. - p. 104. 
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egyház viszonya. Az Egyházmegyei jegyzőkönyvek katalógusa alapján24 kiderül, miről 

tudakozódott minden lakótól:  

− Az adott plébánia milyen messze van az anyaegyháztól, volt-e a településen ko-

rábban plébánia, a jelenlegi mióta működik. 

− Van-e templom, milyen az állapota. Milyen állapotban van a plébánia épülete? 

− Tartozik-e a plébániához valamilyen alapítvány, mennyi a jövedelme, rendben 

vannak-e a számadások. 

− Miből áll a templom berendezése? 

− Milyen a temetők állapota, vannak-e szobrok, keresztek? 

− Milyen más vallásos társaságok működnek a településen? 

− Mennyi a lakosság száma, életvitele, milyen a vallási összetétele? 

− Rendeznek-e búcsúkat, körmeneteket? 

− A más vallásúak számára van-e templom?  

− Milyen a plébános kora, képzettsége, nyelvismerete, hol állt eddig szolgálatban? 

− Milyen a pap életmódja, kapcsolata a népével? Hogyan szolgáltatja ki a szent-

ségeket? 

− Tartozik-e a plébániához jobbágytelek? 

− Szolgál-e tanító, kántor, sekrestyés? Mennyi ezek jövedelme? Dolgoznak-e má-

sutt is? 

                                                           
24 DÓKA Klára (összeáll.): Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 5. – Budapest : Magyar 

Egyháztörténeti Enciklopédia Alapítvány, 1998. - pp. 11-14.  
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1. ábra: Barkóczy Ferenc egri püspök képmása 

A vizitáció során a püspök meg tudta vizsgálni, hogy milyen épületek maradtak meg 

a török után, mi lett a református kézbe került templomok sorsa és hányan maradtak 

katolikusok. 

1749-ben hivatalos rendtartást adott ki, a „lelkek, a templom, a parókia gondozásá-

ról, valamint a plébános személyéről.”25 Ez az egyházi szabályzat azért volt mérföldkő 

az egyházmegye életében, mert azelőtt még senki nem adott ki ilyen részletességgel 

regulát az egyházi élet pontos működéséről.  

Barkóczy Eger városképét alapjaiban formálta át. Ekkoriban készült el a minorita, a 

szervita templom, a vármegyeháza és a kanonoksor, természetesen mindegyik barokk 

stílusban. Pompakedvelő hírében álló püspök volt, aki mindent megtett azért, hogy terve-

it megvalósítsa. Így lett az egri püspöki székhely a barokk építészet egyik reprezentatív 

                                                           
25 SUGÁR István: Az egri püspökök története. – Budapest : Szent István Társulat, 1984. - p. 409. 
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példája , aminek megvalósulásában nagy szerepe volt itáliai tanulmányainak és a korát 

valóságosan megélő jellemének.26 Egyesíteni tudta magában egyházias és reformkedvelő 

felfogását.  

Az egri szeminárium megújításában kiemelkedő szerepe volt. Az igazi felzárkózás az 

ő idejében kezdődött meg. Két legfontosabb feladatának tartotta az egri papnevelést új 

alapokra fektetni, a jezsuitákat a papnevelés területéről visszaszorítani; és a kassai sze-

mináriumot - ami a jezsuiták vezetésére volt bízva - Egerbe hozni és beolvasztani a 

Telekessy által alapított papnevelő-intézetbe.27  

Ezért 1754-ben ezt a szerzetesrendet eltiltotta a tanítástól és világi papokat nevezett 

ki helyettük. Barkóczy nem volt jezsuita ellenes, csak szerette volna, ha a szerzetesekkel 

szemben a világi papság nagyobb befolyást gyakorolhatna. Egyfajta egyensúlyt próbált 

teremteni azzal, hogy a papságra bízta a műveltség terjesztését, akik így mindenképpen 

kiváltságos helyzetbe kerültek.28 

1760-ban a kassai szemináriumot végül áthozatta az egribe, hogy Eger legyen az 

egész régió központja. Az épületek bővülésével és a növendékek szaporodásával együtt 

járt a tanári kar alaposabb megszervezése és a tanrendszer kibővítése. Az egri teológiai 

oktatásban bevezette a héber nyelv kötelező oktatását és az egyházjog tanításához egy 

                                                           
26 Ez nem azt jelentette, hogy a korszak minden eszméjét követte volna, de ismerte azokat és nem 

zárkózott el megismerni őket.  

27 BOZSIK Pál: Az egri papnevelés története a XVIII. században 1780-ig. - Eger : Érseki Lyceumi 

Könyvnyomda, 1910. - p. 100. 

28 SZARVASI Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. – Budapest : MNM : OSZK, 1939. - 

p. 21. 
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janzenista művet vett alapul, Van Espen könyvét.29 Fontos feladatának tartotta tudását 

átadni a növendékeinek is, így egyszerűbbnek vélte, ha őket egyházmegyei papok tanít-

ják és nem külsős szerzetestársak. Híres mondata híven tükrözi az egész életére jellemző 

szellemiségét, azaz „tanúlni tanítás által lehet legjobban.”30 Az önképzést, önművelést 

tehát elsődleges feladatnak tekintette . Az iskoláztatáson kívül gondja volt még a könyv-

tárra is. A könyvtáros feladatait nyolc pontban határozta meg: 

− A könyveket időről időre nézze át, és porolja le a könyveket. 

− A könyvtár anyaga nem szóródhat szét sehova sem.  

− A könyvekről két katalógus készüljön. Egyiket a prefektus őrizze, a másikat pe-

dig maga a könyvtáros. 

− A könyveket csak a szeminárium épületén belül lehet használni.  

− A papnövendékek sem vihetik magukkal a könyveket. 

− A kölcsönbe kiadott könyvek adatait fel kell jegyezni: kinek, melyik napon adta 

oda. Legkésőbb a vakáció kezdetéig vissza kell őket vinni. 

− A megrongálódott könyveket fel kell jegyezni, a sérülésekről tájékoztatni kell a 

kölcsönzőt. 

− A szemináriumból soha nem hiányozhat a tinta.31 

                                                           
29 HERMANN Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. – München : Aurora 

Könyvek, 1973. - p. 307. 

30 BOZSIK Pál: Az egri papnevelés története a XVIII. században 1780-ig. - Eger : Érseki Lyceumi 

Könyvnyomda, 1910. - p. 102. 

31 KISS Péter: Az egri főegyházmegyei könyvtár és az egyetemi gondolat XVIII. századi története. 

– In: Agria. – Eger : DIV, 2001. - p. 222 
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Ezek az előírások nagyon sokat mondóak. Látni, hogy a könyvtárosnak már a 18. 

században is fontos feladatokat róttak ki. Nemcsak a rábízott könyvállományról kellett 

gondoskodnia, hanem komoly nyilvántartást is végzett. Az, hogy mennyire megbecsült 

helye volt a szemináriumon belül, mutatja az utolsó pont, a tintára vonatkozó rész, azaz a 

könyvtáros soha ne hagyja, hogy elfogyjon. Ez valószínűleg az egyházmegye rangjára 

utal: ha valamilyen fontos személy érkezik oda és aláírásra kerül a sor, vétkes pillanat, 

ha kiürült tintatartót találnak az értekező felek. Maga a könyvtári állomány rendkívül 

becses szerepet töltött be az intézmény életében. Könyvek onnan ki nem kerülhettek, 

tehát az egyszerű polgár elől még elzárva őrizték őket. Ezt a folyamatot lentebb fogom 

részletezni. Nemcsak féltésből védhették ennyire az állományt, hanem az egyházmegye 

nagy terveihez is valószínűleg fel akarták használni azokat. Valószínűleg az egyetemala-

pítás után az ott létrejövő könyvtárba akarták ezt az anyagot beolvasztani. A hiányzó 

darabok összeszedésére pedig sem kapacitásuk nem volt, sem elegendő emberük. A 

műveket ritkaságuknál, kulturális értéküknél fogva leltárba kellett, hogy vegye a könyv-

táros, minden rontott hibáért őt okolták, tehát felelősségteljes munkát végzett, még ha a 

neve háttérbe szorult is.  

A könyvtári feladatokon túl Barkóczy komoly tervezetet nyújtott be annak érdeké-

ben, hogy a püspöki iskolát nyilvános egyetemi rangra emeltesse, amelyhez építészeti 

tervrajzot is készíttetett, hogyan képzeli el a leendő univerzitást otthonát. Az építkezést 

és Barkóczy elgondolását azonban már Eszterházy próbálta megvalósítani.  

A püspökség anyagi helyzete csak a század közepe felé kezdett stabilizálódni, amikor 

már benépesedtek a birtokok, hiszen a vidéki települések modern városias képét az egy-
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házi személyek építkezései szabták meg. A püspöki palota mellett idővel könyvtárak, 

majd a század vége felé pedig már a legtöbb helyen nyomdák is üzemeltek. 

Barkóczy Ferenc pedig tovább fokozta az amúgy sem szegénynek tűnő környezetet. 

Pazar nyári palotája Felsőtárkányban állt, Fourcontrastinak nevezte el. Hű követője 

Androvics Miklós is építtetett emellé egy saját palotát. Barkóczy impozáns lakhelyét az 

utána következő Eszterházy Károly leromboltatta, mivel felesleges fényűzésnek tartot-

ta.32 Eger déli részén külön Barkóczy-városnegyed épült, ahová egyrészt legodaadóbb 

hívei költöztek, másrészt pedig itt épült számos olyan épület, amelyet a püspök tervezte-

tett. Híres mesteremberek - mint például Fazola Henrik, Josef Gerl,33 vagy Carlo Adami 

- segítségét vette igénybe minden egyes kőlerakásnál. Barkóczy püspöksége alatt meg-

szépült a város, tiszta, rendezett körülményeket biztosított az oda betérőknek és az ott 

lakóknak, míg Eszterházy egyetemalapítási törekvései sem lebecsülendők és csak az 

akkori országos oktatáspolitikának köszönhető, hogy ez végül nem valósult meg.  

Barkóczy egy másik nagyon jelentős tette a vár jogi értelemben vett visszavétele, ami 

a törökök kiűzése után kincstári tulajdonba ment át és katonai menhellyé alakult át. A 

kincstárnak nem különösebben értékes vár tulajdonjoga fölötti vita a püspökség és a 

káptalan között zajlott. Barkóczy egy 13. századi oklevélre hivatkozva a várat a püspök-

                                                           
32 Míg Barkóczy inkább a művészetek, addig Eszterházy főként a tudományok emberének számí-

tott. Az ő munkásságuk által vált a század végére az egyik legjobban működő egyházmegyévé 

egy egri. 

33 Vele készítette el a leendő egyetem tervezetét. 
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ségnek követelte és tagadta, hogy az a káptalant illetné. Mária Terézia engedett a követe-

lésnek és ellenszolgáltatás fejében a püspökség birtokába adta azt.34  

Barkóczyt Mária Terézia 1761-ben kinevezte esztergomi érsekké, így a püspök tá-

vozni kényszerült Egerből. Ezzel együtt a köré csoportosuló irodalmi kör is megkezdte 

szétszóródását az országban. Ennek oka egyrészt, hogy utódja Eszterházy Károly új 

embereket ültetett helyükbe, másrészt valószínűleg hirdetni szerették volna a püspök 

nagyságát szerte az országban. Barkóczy életének eme szakasza azonban már nem tarto-

zik dolgozatom tárgyköréhez.  

A következő fejezetben bemutatom azt a folyamatot, amely Egert fejlett kulturális 

központtá alakította. A három legfontosabb tényezőt emeltem ki: a római kollégiumot, a 

nyomdát és a könyvtár - egyetem kapcsolatát. Kifejtem, hogyan kapcsolódtak ezek egy-

máshoz és Egerhez a 18. században.  

4. Rómából Egerbe, egy lépésre a megálmodott várostól 

4.1. A Collegium Germanicum Hungaricum, az első lépcsőfok 

1551-ben, Rómában Loyolai Ignác (1491-1556) félve a protestáns túlerőtől, a katoli-

kus restauráció első lépéseként megalapította a Collegium Romanumot, a jezsuiták akko-

ri legnagyobbnak számító oktatási intézményét. Fülöp Géza meghatározása szerint kol-

légiumnak nevezzük „az iskolát, könyvtárat, nyomdát és pasztorációs szervezeteket ösz-

szefogó intézményeket.”35 A Collegium mai neve Gregoriana.36 1566-ban emelték egye-

                                                           
34 SUGÁR István: Az egri püspökök története. – Budapest : Szent István Társulat, 1984. – P. 416. 

35 FÜLÖP Géza: Egyházi könyvtárak művelődési és emberformáló szerepe a magyar történelemben. 

– - In: Kétszáz éves az egri főegyházmegyei könyvtár. - Eger : EKTF : EFKT, 1995. - p. 27. 
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temi rangra és az évek során sok fakultással bővült: filozófia, teológia, kánonjog, latin 

irodalom. Növendékei között tizennégy pápát tartanak számon.37  

Visszatérve a kezdetekre, idővel a római kollégium köré még számos más nemzeti 

tanintézet is társult. Az első ilyen kollégium a Collegium Germanicum volt 1552-ben, 

amelyet III. Gyula pápa (1487-1555) létesített. Ezt az iskolát XIII. Gergely pápa (1502-

1585) szervezte újjá száz növendék számára. 1578-ban megalakult a magyar kollégium 

is négy tanulóval, azonban ez nem bizonyult elég működőképesnek és két év múlva a 

pápai bulla értelmében véglegesen egyesült a német intézettel.38 Így lett belőle egy pápai 

német-magyar kollégium Rómában, a Collegium Germanicum Hungaricum, ahol a város 

különböző egyetemein tanuló német és magyar katolikus papok tanulhattak.39 Ezek a 

nemzeti kollégiumok a rómaival együtt kettős vezetés alatt álltak: pápai felügyelet útján 

a jezsuiták is aktívan részt vettek az irányításban.  

A tárgyak oktatása is a jezsuita Ratio studiorum, , a jezsuiták 1599-ben bevezetett ta-

nulmányi szabályzata szerint zajlott. A dogmatikán kívül a gyakorlati teológiára helyez-

                                                                                                                                               
36 Római Pápai Egyetem vagy Gergely Pápa Egyetem néven is szerepel. 

37 XV. Gergely, VIII. Orbán, X. Ince, XI. Kelemen, XIII. Leó, XII. Piusz, VI. Pál és I. János Pál 

pápa. Magyar vonatkozású érdekesség: a ma élő személyek közül kiemelkedik Erdő Péter, aki 

jelenleg Magyarország egyetlen prímása, szintén ott tanult.  

38 Fontos hangsúlyozni, hogy összevonásról van szó, nem pedig a magyar intézet beolvasztása a 

németbe elvről. 

39 A papnövendékeket latin kifejezéssel élve alumnusoknak is hívták, akik az alumnátusokban 

nevelkedtek, azaz olyan bentlakásos iskolákban, amelyek teljes ellátást nyújtó tanintézetnek mi-

nősültek.  
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ték a hangsúlyt40, de mellette szép számmal tanulták a természettudományokat is. Antik 

szerzők műveit,41 humanista alkotásokat mind volt alkalmuk hallgatni a diákoknak. A 

természettudományok közül kiemelkedik a matematika, mint legfontosabb tantárgy.42 A 

diákok ezen kívül nemcsak a római professzorok könyveit, hanem a vendégtanítók alko-

tásait is nagy haszonnal forgatták, így könnyen szert tudtak tenni egyfajta egyetemes 

tudásra. Az ismeretek széles körét szerezték meg mind írásban, mind pedig szóbeli sze-

mináriumokra hagyatkozva. Ez a színes, de ugyanakkor egységes tudás megmutatkozik a 

papnövendékek szokásaiban is. Egerben úgy is mondhatnánk, hogy hivalkodtak ezzel a 

megszerzett tudással, hiszen főpapjaink könyvtáraiban szinte minden darab fellelhető 

volt akkoriban. A polcokon ott sorakoztak ezek a remekművek.43  

 Az alumnusok a Collegium Romanumban hallgatták az előadásokat, az ott zajló 

eseményeken is mindig részt vettek. A legjelesebb diákok nemcsak a saját nemzeti kol-

légiumuk előtt léphettek fel valamilyen produkcióval, hanem a Collegium Romanum 

emberei előtt is.44 Az intézményben a tudományos képzésen kívül alapos lelki nevelés-

ben is részesültek a növendékek.  

                                                           
40 FÜLÖP Géza: Egyházi könyvtárak művelődési és emberformáló szerepe a magyar történelemben. 

– - In: Kétszáz éves az egri főegyházmegyei könyvtár. - Eger : EKTF : EFKT, 1995. - p. 28.  

41 Cicero, Homérosz, Horatius 

42 Híres matematika tanár volt Athanesius Kircher,(1601-1680) barokk kori tudós, polihisztor. 

43 Ezt a jelenséget fogom bemutatni Androvics Miklós fennmaradt könyveinek példáján keresztül.  

44 BITSKEY István: Iskolai színjátszás a római Collegium Germanicum Hungaricumban. – In: 

Iskoladráma és folklór. - Debrecen : KLTE Néprajzi Tanszék, 1989. - p. 29. 
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A Collegium Germanicum Hungaricum a 17. századi, a 18. században már elsődle-

ges tanulmányi helyszínül szolgált a magyar egyházi értelmiségnek. A katolikus papság 

vezető emberei jártak ide, érsekek, püspökök, de akadtak itt kanonokok, prépostok is. A 

magyar egyháztörténelem érdekessége, hogy a pálos rend45 tagjai is előszeretettel láto-

gatták az iskolát. Összesen egy évre egyszerre csak 12 magyar mehetett ki. Bozsik Pál 

adatai szerint az egri főpásztorok közül tizenketten itt szerezték meg ezt a magas szintű 

képzettséget. 1625 és 1822 közti időszakban majdnem kétszáz éven át, a kollégiumban 

tanuló papok közül kerültek ki a főpásztorok, hogy megfelelően kormányozzák az egy-

házmegyét Egerben.46 Országos viszonylatban nézve pedig 1776 és 1800 között tizenki-

lenc püspökből tizenegy nevelkedett itt.47 A tanulmányok befejezése után a hazatérő 

teológusok szinte kivétel nélkül valamilyen magas főpapi beosztásban tevékenykedtek 

tovább. Nem elégedtek meg az egyszerű plébániai szolgálattal, hanem terjeszteni szeret-

ték volna a megszerzett ismereteket az egyházon belül, remélvén, hogy lelkes követőkre 

találnak, akiktől szintén nagyon sokat lehet majd tanulni.  

Azonban ennek a magas rangra emelkedésnek is megvoltak a maga fokozatai. Elő-

ször a káptalan, székeskáptalani pozíciókba jutottak, majd a legkiválóbbakból püspökök, 

érsekek lettek.  

                                                           
45 A pálos rend az egyedüli magyar alapítású férfi szerzetesrend 1250-től. Alapítója Boldog Özséb 

(1200-1270) esztergomi kanonok, székhelyük Pécs, Budapest és Márianosztra.  

46 BOZSIK Pál: Az egri papnevelés története a XVIII. században 1780-ig. - Eger : Érseki Lyceumi 

Könyvnyomda, 1910. - p. 22. 

47 HERMANN Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. – München : Aurora 

Könyvek, 1973. - p. 306. 



27 

Bitskey István hívja fel a figyelmet arra, hogy az intézmény egyetlen hivatalos neve a 

Collegium Germanicum Hungaricum. Nem létezik más elnevezése, ugyanis sokan azt 

hiszik, az iskola másik neve a San Apollináré Kollégium, pedig ez egyszerűen csak any-

nyit jelent, hogy egy ilyen nevezetű kápolna is tartozott hozzá.48  

Odakint nemcsak tudást, alapvető műveltséget szerezhettek, hanem egyfajta szellemi 

erőt, bátorságot is magukba szívtak, amellyel később hazatértük után be tudtak kapcso-

lódni az ellenreformáció küzdelmeibe.  

Ebben az intézményben tanult Eger összes 18. századi püspöke. Bitskey István köny-

vének függelékében, A magyarországi alumnusok névsorában49 betűrendben közli azok-

nak a teológusoknak a nevét, akik 1782 előtt a Collegiumban tanultak. A névsor sokkal 

teljesebb, mint az eredeti Veress Endre által összeállított jegyzék. Ám ez utóbbiban 

megtalálhatjuk az illető tanuló teljes anyakönyvi adatait, származását, a kollégiumba 

kerülésének időpontját, végzését, a tanuló évek utáni további sorsát, és általában a halá-

lának az évét is közli. Androvics Miklósról eddig semmilyen más forrást nem találtam, 

ahol például a születési körülményeire leltem volna valamilyen adatot; tehát Veress 

Endre jegyzéke forrásértékű és nagyon fontos hivatkozási pont, mivel alapinformációkat 

lehet benne találni. A Collegium anyakönyve három hatalmas, vörös bőrkötésű kötetben 

maradt reánk. 1608-tól folyamatosan vezette a rektor és visszamenőleg is beírta az ada-

tokat. Az első kötet 1552-1715, a második 1716-1780, a harmadik pedig 1818-tól napja-

inkig tart. 1588-tól írtéák bele a jelentkező előzetes tanulmányainak színhelyét, ki aján-

lotta a Collegiumba, hány éves, van-e egyházi rendfokozata, mennyi a javadalma. 1634-

                                                           
48 BITSKEY István: Püspökök, írók, könyvtárak. - Eger : Heves Múzeumi Szervezet, 1997. - p. 12. 

49 BITSKEY István: Hungáriából Rómába. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 1996. - p. 228.  
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től jegyzik a szülők nevét is, mikor bérmálkozott. 1670-től pedig azt is beírták, mikor 

tette le a végső fogadalmat arra, hogy betartja az iskola szabályzatát. Külön bekezdésben 

rögzítik az intézmény elhagyásának dátumát és a további sorsát, szerzett-e valamilyen 

rangot.50 A magyar tanulók albumát a gyulafehérvári Batthyaneum őrzi. Veress Endre 

szintén abból dolgozott.  

Vizsgálódásom csak a 18. századra és Egerre terjed ki, ezért csak a négy egri püspök 

tanulóéveit tüntetem fel zárójelben. Telekessy István (1657-1661) Győrből érkezett 

Rómába. Az esztergomi egyházmegyéből ment ki Erdődy Gábor (1703-1706) és Eszter-

házy Károly (1745-1748), Barkóczy Ferenc (1729-1733) pedig Egert képviselte, míg 

jobb keze, Androvics Miklós (1736-1740) kanonok szintén Esztergomból érkezett Ró-

mába. Eger felvirágzásához tehát nagyban járult hozzá az a tény, hogy ilyen művelt, 

kitanult embereket tudhatott egyházán belül. A magyar kollégium történetében ez az 

időszak a legmeghatározóbb mind részvételi arányát, mind pedig országos viszonylatát 

tekintve. Veress Endre jegyzékében még számos ismerős pap neve felbukkan. Példaként 

álljon itt egy pár név: Batthyányi Ignác, Eszterházy Pál, vagy Tarnóczi Pál. 

Összességében tehát elmondható, hogy a Collegium Germanicum Hungaricum 

elsődleges szerepet töltött be a 18. század magyar egyházi életében. Az onnan kikerült 

papok, teológusnövendékek nemcsak a tervezésben, de a kivitelezésben is alaposan 

jártak el. Az akkor kialakult városképek máig megőrződtek, a tudomány, kultúra és mű-

vészetpártolásuknak köszönhetően pedig maradandó értékek születtek meg.  

                                                           
50 VERESS Endre: A római Collegium Germanicum et Hungaricum Magyarországi tanulóinak 

anyakönyve és iratai. - Budapest : Stephaneum nyomda Rt. nyomása, 1917. - pp. XII. – XIII.  
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4.2. Második lépés a nyomda felállítása 

A nyomda létrehozását Barkóczy Ferenc programszerűen hirdette meg, amely 1755-

re létre is jött Typographia Lycei Episcopalis néven. A katolikus egyház célja volt, hogy 

az egész északkelet-magyarországi régiót a művelődés magas szintjére emelje és képzett, 

kiművelt, tudós értelmiségi réteget neveljenek fel utánpótlásként. Ahhoz viszont feltétle-

nül szükségét látta egy nyomda működésének, hiszen a könyvekből lehetett mindent 

megtanulni. A kor amúgy sem viharmentes eseményei, a sokféle eszmeáramlat jelenléte 

a papság szerint csak ártalmasan hathat a növendékekre. Azonban egy irányított oktatási 

tervezettel mindez javíthatónak tűnt, tehát a nyomda felállításának és működésének is 

hűen kellett követni az egyházi szellemet.  

Ecsedy Judit adatai szerint a nyomda alapítása előtt csak Budán, Debrecenben, Győ-

rött, Kassán, Nagyszombatban, Pozsonyban és Sopronban működött érdemben megfele-

lő nyomdahely.51 Habár Kassa az egri püspökség területére esett, mégsem tudott elegen-

dő nyomtatványt küldeni az egrieknek, illetve Barkóczy jezsuitaellenes érzése nem en-

gedte meg, hogy egy jezsuiták által vezetett nyomdától kérjen anyagokat.  

Az egri nyomda felállításának tehát egyik oka az északkelet-magyarországi régió 

könyvéhsége, a püspöki terület ellátásának kielégítése volt. Barkóczyt érzékenyen érin-

tette a vidék könyvekkel való ellátása, így azonnal hozzákezdett a munkához. Nyom-

                                                           
51 ECSEDY Judit, V.: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában. – Budapest : Balassi, 

1999. - p.187. 
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dásznak Royer Ferenc Antalt52 kérte fel, aki a pozsonyi nyomdáját eladva jött Egerbe. 

Számára előkelőséget jelentett, hogy egy püspöki székhely főnyomdásza lehetett. Ez 

nemcsak megfelelő anyagi bevételt jelenthetett neki, hanem egyfajta szabadságlevelet is, 

hiszen tudvalevő, hogy szabadalomlevél nélkül nyomtatott.53 Royer eredményes éveket 

tudhatott maga mögött.  

A kiadott művek száma folyamatosan nőtt. Míg kezdetben csak 4-5 nyomtatvány ke-

rült ki, addig a század végére ez a szám elérte majdnem a húszat is. 1756-ban tizenhá-

rom, 1757-ben tizenöt, 1758-ban tizenhat kiadványt nyomtatott ki. A legtöbb kiadvány 

teológiai tárgyú volt, latin és magyar nyelvűek.54 A kiadványok mennyiségét nézve or-

szágos szinten Eger a hetedik helyen állt. Egyedül Nagyszombat, Pozsony, Buda, Kassa, 

Pest és Kolozsvár előzte meg.55  

1758-ban Royer Ferenc Antal elhagyta Egert, helyébe Bauer Károly József lépett, 

Royer sógora, aki szintén Pozsonyból érkezett. 1761-ig a Royer-féle tipográfiát használ-

ta, azután pedig már, mint püspöki nyomdász tűnt fel a nyomtatványokon. Bauer Károly 

Ferenc kiválóan helyettesítette elődjét, azonban a pénzzel nem tudott gazdálkodni. Ha-

talmas kölcsöneivel a püspökség kasszáját terhelte, ezért az egyház úgymond megvált 

                                                           
52 Royer 1743-tól a családja pozsonyi nyomdájának volt a vezetője. A műhelyt Landerer János 

Mihálynak adta el. Egerben 1759-ig tartózkodott, azután Esztergomban, és Kalocsán vezette az 

érseki nyomdákat, míg 1774-ben Pesten alapította meg önálló nyomdáját.  

53 Királyi privilégiumban részesült, mivel hivatalosan az egyházhoz tartozott, az egyházi jogok 

voltak érvényesek rá.  

54 BITSKEY István: Püspökök, írók, könyvtárak. - Eger: Heves Múzeumi Szervezet, 1997. - p. 58.  

55 BITSKEY István: Műveltség és tudomány a barokk Egerben. - In: Hevesi napló. - 7. évf. 6. sz. 

(1998. dec.). - p. 27.  
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tőle. Ez a lépés már Eszterházy Károly püspökségének az idejére esik, aki elkerülvén a 

további súlyos pénzügyi gondokat, maga vette kézbe az irányítást. A nyomdát szerveze-

tileg hivatalosan is az egri püspökséghez csatolta 1765-ben.  

A nyomda további története már elég szétszórt. 1766-ban jogilag a püspöki iskola tu-

lajdonába került. Bauer távozása után egészen 1769-ig nem dolgozott leszerződtetett 

tipográfus, amikor Ambró Ferenc56 megérkezett. Nem maradt sokáig, azonban elegendő 

számú szakemberrel dolgozott együtt, Ecsedy Judit szerint 5 nyomdásszal és néhány 

inassal,57 így a nyomda a 18. század második felében sikeresnek mondható.  

Az egri püspöki nyomda szellemi termésben tehát Royer Ferenc Antal, munkaerőben 

pedig Ambró Ferenc működése alatt vált igazán hatékonnyá. Kiadványai között szerepel 

számos, a korban kézről kézre járó mű. Gusztinyi János Üdvösség mannáját 1759-ben 

adták ki, Kovács József kanonok egyetlen munkáját, a Praelectiones theologicae de 

gratia Christi-t pedig 1761-ben. Mindkettő hitvitázó, az isteni kegyelemről szóló alkotás. 

Tematikát tekintve nagy mennyiségben adott ki a nyomda a patrisztika és skolasztika 

témakörben könyveket. Ide sorolhatók Chrysostomus művei, a De compunctione cordis 

és az Adversus vituperatores vitae monasticae 1760-ból. Továbbá, Giuseppe Maria Prola 

Örök élet napja című elmélkedésgyűjteménye is nagyon hasznosnak bizonyult a ference-

                                                           
56 Ambró Ferenc Egerben csak egyfajta másodszerepet töltött be, hiszen ő elsősorban az 1770-es 

váci nyomdaalapításról ismert, illetve innen került ki az Uránia (1794-1795) című folyóirat 

Kármán József szerkesztésében.  

57 ECSEDY Judit, V.: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában. – Budapest : Balassi, 

1999. - p. 190. 



32 

sek között. A katolikus hitvédelem témában íródott Lodovico Vicenzo Gotti Az igaz 

útnak megválasztása című műrve, amelyet 1757-ben adtak ki az egri nyomdából.  

A nyomdában külön helyet foglaltak el Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) 

művei, akinek követői lelkesen vallották, hogy a katolikus hit a gyakorlatias feladatok 

által tud csak igazán előrébb jutni, közelebb Istenhez. Minden lépésében megfontolt, 

fanatizmustól, erőszakos lépésektől mentes keresztény vallásosságot hirdettek. Ez az 

eszme az egri főpapok körében sem volt népszerűtlen.58  

A vallásos, elmélkedő könyveken kívül a nyomda történeti műveket is nyomtatott. A 

legtermékenyebb minden alkotó közül Ambrosovszky Mihály (1702.1792) egri kanonok 

volt. Az Imago orbis (1759) című írásából évekig tanították a diákokat történelemből. Az 

Opusculum című műve pápaságtörténettel foglalkozik, a Compendiosa Chronologia 

Hungariae-ban pedig az 1759-ig működő magyar nádorok, helytartók, egyházi szemé-

lyek névsorát írta meg.  

Azonban nemcsak teológiai tárgyú műveket adott ki a nyomda, hanem megtalálható-

ak voltak az antik görög-római klasszikusok, a felvilágosodás jegyében született alkotá-

sok is. Ebbe a csoportba tartozott, pl. Cato Jó erkölcsre oktató versek című kiadványa, de 

                                                           
58 Muratori leghíresebb műve A keresztény embernek valóságos áhítatosságáról szóló értekezés 

Androvics könyvjegyzékében is olvasható. Valószínűleg a kanonok is figyelemmel kísérhette 

ennek az új áramlatnak az eseményeit, ezért beszerezte ezt az alkotást, hogy felkészülten tudjon 

érvelni az álláspontja mellett. Azonban, mint az a fennmaradt könyvekből kitűnik, ez az Egy-

házmegyei könyvtárban nem maradt meg. Elképzelhető a Hittudományi Főiskola könyvtárában 

egy példány ebből, ebben azonban csak reménykedni lehet.  
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az Angliai méheskert Szathmáry Király György fordításában is izgalmas kötet a mező-

gazdálkodásról és a földművelésről.59 

A nyomda helyéül sokáig a Foglár utcai épület szolgált, míg Eszterházy 1774-ben a 

Líceum földszintjén talált neki egy termet, amelyet később háromra bővítettek ki. A 

nyomda vezetője, miután a püspökség kezére került hivatalosan is, mindig az iskola 

prefektusa volt. 

Folyamatos működésével, aktív részvétellel az egri nyomda előkelő helyet foglalt el 

a kor magyar nyomdahelyei között. Barkóczy eredeti terve megvalósulni látszott, főleg, 

ha azt vesszük alapul, hogy ez a 18. századi nyomdaforma egészen a 20. század közepé-

ig, az államosításig (1949) hasonló elven üzemelt, amikor is megkapta a Líceumi Nyom-

da nevet. Az államosítás óta némileg új szerepben, de azóta is töretlenül működik.  

4.3. Egyetemalapítási kísérlet és a főpapi könyvtárak  

Barkóczy Ferenc eredetileg háromfakultásos egyetemet akart létrehozni Egerben a 

nagyszombati Pázmány Péter által alapította univerzitáshoz hasonlóan.60 Eszterházy 

ezzel szemben négyfakultásos egyetemben gondolkozdott, amely egyúttal az ország első 

ilyen intézménye lett volna. A megvalósítást a következőképpen képzelte el: a Telekessy 

által alapított szemináriumból nőtt volna ki a teológiai kar, a Foglár féle intézetből pedig 

a jogi kar. Barkóczy már előzetesen átszervezte a szemináriumi oktatást, amelyről fen-

tebb már volt szó. 1755-től elkezdődött a bölcseleti, vagy más néven filozófiai oktatás is. 

                                                           
59 BITSKEY István: Barkóczy Ferenc és egri nyomdája. - In: Hevesi Szemle. - 1. évf. 4. sz. (1973). - 

pp. 39-40. 

60 A három fakultás: teológiai, jogi, bölcseleti-filozófiai  
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Eszterházy e három fakultás összevonásából alakította meg a püspöki iskolát. Ehhez még 

az orvosi képzést kellett volna engedélyeztetnie, mivel az volt a hiányzó negyedik kar.61 

Eszterházy fő indoknak a keleti lakosság könnyű egyetemre bejutási lehetőségét tar-

totta. Véleménye szerint akkoriban csak a nyugat-magyarországi diákság tudott minden 

gond nélkül elutazni az említett nagyszombati egyetemre, a Dunától keletre eső területe-

ken élőknek azonban sokszor gondot jelentett az utazás. Eme gond megoldása végett 

határozta el magát Eszterházy, hogy befejezi elődje elgondolását és megvalósítja Kelet-

Magyarország legnagyobb egyetemét.62 1763-ban Mária Teréziának bemutatta terveit, 

támogatást remélve. Az uralkodónő azonban nem adta jobb kezét az ötletért, így Eszter-

házy önköltségen látott hozzá az építéshez. 1769-ben az országban elsőként elindította az 

orvosképzést, a Schola Medicinalist. Mária Terézia a nagyszombati egyetem királyi 

kézbe jutása után oda rendelte el az orvosi fakultás megindítását. Egerben azért is lett 

volna célszerű a negyedik fakultás bevezetése, mert a kórház már működött Barkóczy 

püspöksége óta, míg Nagyszombatban kórház sem üzemelt akkor. Azok, akik orvoslás-

tant akartak tanulni, külföldi egyetemekre kellett menniük, Bécsbe vagy Rómába.63 

1774-ben Eszterházy előírta, hogy a három fakultás költözzön át a felépült Líceum épü-

letébe és ott folyjék tovább az oktatás. Az addigi épületek pedig átalakultak kollégiu-

mokká.  

                                                           
61 LÖFFLER Erzsébet: Az egri Líceum művelődéstörténeti szerepe a XVIII-XIX. században [elekt-

ronikus dokumentum]. – Szöveg. - Hozzáférés módja: URL: http://efkt.hu/el-adasok-

tanulmanyok-publikaciok. [Letöltés: 2012.04.11] 

62 ANTALÓCZI Lajos: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története. - Eger : [s.n.], 1989. - p. 12.  

63 SOÓS Imre: Az egri egyetem felállításának terve. - Eger, [s.n.], 1967. - p. 306. 

http://efkt.hu/el-adasok-tanulmanyok-publikaciok
http://efkt.hu/el-adasok-tanulmanyok-publikaciok
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Később a Ratio Educationis (1777) kiadása után sem javult a helyzet, hiszen egye-

temnek egyedül a Nagyszombatról Budára átköltöztetett iskola – a mai ELTE elődje – 

számított. Ilyen értelemben a felvilágosult városhoz szükséges három fő dolog egysége 

felbomlani látszott. Az egyetemi jog megszerzésére tett kísérletek mind a mai napig 

tartanak a városban.64 Amint azt fentebb láthattuk, a nyomda megfelelően működött a 

kor viszonyaihoz képest, az egyetem viszont egyelőre álom maradt.  

Lássuk, mi a helyzet a harmadik, szintén elengedhetetlenül fontos területtel, a könyv-

tárakkal. 

A könyvtárak száma csak a század második felében nőtt meg, amikor a gyűjtés terv-

szerűbbé vált, a könyvek is sokkal nagyobb tömegben készültek. A magán gyűjtés rend-

szere fokozatosan kikopott, helyébe az egymással versengő könyvgyűjtők léptek, így 

hozva létre a ma is népszerű könyvtártípus alapjait, a közkönyvtárét. Alapvetően azon-

ban két nagyobb részre oszthatjuk a magyarországi könyvtártörténet eme állomását. A 

század elején még inkább a barokk szellemiség jegyeit viseli magán, míg az 1770-es 

évektől inkább a felvilágosodás eszmeisége jellemzi. A barokk könyvtárak tulajdonkép-

pen a monumentális teremkönyvtárak, amikor nemcsak a könyvek díszesek, hanem 

maga a megőrző hely is pompába öltözik. A barokk könyvtár gyakorlatilag a 16. század-

tól hódított, nyugaton a fényes udvartartás egyik státuszszimbólumaként szolgált.65 A 

felvilágosodás korának szellemi pezsgéséhez, vitázó kedvéhez járult hozzá, hogy az 

                                                           
64 A legközelebb az elmúlt egy évben került az egyetemi címhez az iskola. Ma már két doktori 

iskolát működtet, amellyel jelentősen közelebb került az egyetemmé avatáshoz.  

65 FÜLÖP Géza: Egyházi könyvtárak művelődési és emberformáló szerepe a magyar történelemben. 

– In: Kétszáz éves az egri főegyházmegyei könyvtár. - Eger : EKTF : EFKT,1995. - p. 29-30. 
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egyes tékákban az elfogadott műveken túl a radikális könyvek is helyt kaptak, mint pél-

dául Voltaire, Rousseau vagy Kant, Hegel alkotásai. Egyértelműen nem azért álltak a 

polcokon, mert birtoklójuk az eszmék hívévé vált volna, hanem az álláspontja megvédé-

se érdekében mindenképpen ajánlatos volt tisztában lenni a kor egyéb irodalmával is. 

Másrészről pedig Eger sem akart lemaradni a fejlett Nyugat-Európához képest.66  

Visszatérve a könyvtárak helyzetére, a tudós könyvgyűjtő a barokk pompaszeretet és 

nagyságra törekvés elvével, de már a modern tudományok információit felhasználva 

rendezi könyvtárát. Ez a sok könyvtári gyűjtemény is egyfajta korrajz író jegy is, hiszen 

általuk nemcsak a könyvtárat, mint építészeti jelenséget lehet vizsgálni, hanem magát a 

gyűjtő egyéniségét is. Gyűjtő személy és megőrző hely összeforr.67  

A könyvtár egy-egy főúri kastély, vagy főpapi rezidencia elengedhetetlen elemévé 

vált. Érdekessége a gyűjtésnek, hogy eleinte kínosan ügyeltek a minél drágább, egyedibb 

könyvek beszerzésére, míg a korszak végére már fontosabbá vált maga a tartalommal 

való megismerkedés is. A városok helyi nyomdáját részesítették előnyben, de ha külföld-

ről hozattak könyvet, akkor általában a széles műveltségüket, családi vagyonukat repre-

zentálták vele. Később, amikor már konkrét felvilágosodás szellemében íródott alkotá-

sokat vitetnek a könyvtárakba, azzal egyrészt kifejezik a korral való haladásuk szándé-

kát, másrészt azonban kifejeznek egyfajta véleményt is. Megítélésem szerint, ha valaki 

                                                           
66 BITSKEY István: A barokktól a felvilágosodásig. – In: Agria. – 2. évf. 4. sz. (2008). - pp. 106-107.  

67 Dolgozatomban a kettő eltér egymástól, hiszen én csak a gyűjtőt és a gyűjteményét elemzem, a 

díszes könyvtár csak Eszterházy idejére készül el, amely már kívül esik a vizsgált korszakon. 

Azonban az intézmény építészeti jellemzését kihagyva is értékes információkkal szolgál egy-

egy gyűjtemény mibenléte.  
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gyűjtötte például a francia forradalommal kapcsolatos műveket, nem biztos, hogy telje-

sen az eszme rabja volt, de semmiképpen sem mondanám a nézet ellenségének.68  

A felvilágosodás korában indult meg egyfajta olvasási láz is, amelyet a szakirodalom 

csak olvasási dühnek szokott hívni. A háborús időszak után az emberek úgymond ki 

voltak éhezve a hírekre, a nagyobb terjedelmű sorokra. A felvilágosodás kora pedig a 

legideálisabb periódus volt az úgynevezett felvilágosításra. Emberek százai kezdték el 

újból falni a könyveket, hogy figyelemmel tudják kísérni, mi történik körülöttük a világ-

ban. Az olvasáson kívül meg is őrizték az olvasnivalót, mivel szerették ezt a tevékenysé-

get űzni, így lassacskán nem okozott gondot a könyv újbóli megbecsülése. A század 

végére a magyarországi könyvtermés eljutott arra a szintre, amikor már a főurakon, fő 

egyházi méltóságokon kívül az egyszerű nemes embernek is kedvelt tevékenysége volt 

az olvasás. A színpompás könyveket felváltotta az egyszerűbb kinézetű, olcsóbb tömeg-

könyv, viszont tartalmilag ugyanolyan hasznosnak bizonyult, mint elődjük. Kialakult az 

általános tömegkultúra, mert már a hétköznapi emberek is fontosnak tartották önnön 

maguk művelését, és ehhez elegendő segítséget kaptak a nyomdahelyektől, ahol nagyobb 

példányszámban, gyorsabban állították elő a könyveket.  

A felvilágosodás idejére a főurak szokásai is megváltoztak. Gyűjteményeiket a köz, a 

nemzet javára ajánlották fel, egész életében azért gyűjtöttek, hogy majd az utókort kimű-

                                                           
68 Ez a viselkedés egyfajta kultúrát teremtett az egyházi berkekben is. Különösen ebben a század-

ban a papok a vallási témájú művek mellett ugyanolyan mértékben gyűjtötték a kor világi tar-

talmú alkotásait is. Műveltségük szélesítésén kívül értelemszerűen nem fordítottak hátat az egy-

háznak, de nem is zárkóztak vissza világukba. Erre ez egyensúlytartásra törekedtek egész idő 

alatt, míg a nyilvános könyvtárak létre nem jöttek.  



38 

velhessék általa. Nem volt ez másképp az egyházi könyvtárak esetében sem. A 18. szá-

zad nagy könyvgyűjtői közül talán a főpapokat illeti meg az elsőség joga, hiszen az or-

szág vezetésében, irányításában nekik volt az egyik legnagyobb szerepük, mint a város 

földesurai.69 Az egyes főpapok könyvgyűjtési szenvedélyéből keletkezett hatalmas gyűj-

temények mind egy-egy püspöki, egyházi könyvtár alapját képezték.  

Általánosan elmondható, hogy ezek az emberek szinte kivétel nélkül mind Rómában 

tanultak, ott tettek szert európai szintű műveltségre. Hazatérve valamennyien igyekeztek 

egyházmegyéjük égető problémáit megoldani, azaz elősegíteni a város gazdasági, kultu-

rális fejlődését. Igyekeztek egyházmegyéjüket akár területileg is bővíteni. Ennek érdeké-

ben templomokat, püspöki rezidenciákat építettek teljesen újjá vagy meglévőket újítottak 

fel, amelyeket a török szétrombolt. Megszervezték a plébániai hálózatot, papneveldéket 

nyitottak, ahol a papság képzése, kiművelése megkezdődött.70  

Az elméleti tudáson kívül egy sokkal fontosabb szakértelmet is elsajátítottak a kül-

földi iskolákban: az irodalompártoló mecénás szerepét tanulták ki. Az egri főegyházme-

gye főpásztorai az egri műveltség legaktívabb mecénásainak bizonyultak. Kivételt ez 

                                                           
69 Mindenesetre sokkal befolyásosabb szerepük volt, mint a főuraknak. Egyéb könyvgyűjtő cso-

portok a főurakon és főpapokon kívül: iskolai anyagok gyűjtői, köznemesek, polgárok. Forrás: 

SZARVASI Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. – Budapest : MNM : OSZK, 1939. - 

131 p.  

70 Eger ennek az akciónak a keretében tudott újra megújulni és vezető barokk várossá válni. A kor 

négy püspöke mind a római Collegium Germanicum Hungaricum tanulója volt, így érthető a vá-

ros magas fejlettségi szintje.  
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alól csak négy püspök71 képez, akik püspökségük ideje alatt háborús viszonyok között 

próbálták meg túlélni a veszedelmeket.  

Az alapos gyűjtési tevékenységben szerepet játszott a tartalomismereten túl a literatú-

ra iránti lelkesedés, azaz a mecenatúra sem felejtődött el. Az egyházban szintén megfi-

gyelhető a korra jellemző tendencia: a kezdeti inspirálás a külföldön tanult ismeretekből, 

majd a fokozatos áttérés a honi művek terjesztésére, a kortárs írók támogatására.  

A főpapok könyvtáraikat az egyházi palotákban rendezték be, igyekeztek a terem-

könyvtárakhoz hasonló külön szobákat létrehozni. A korban létesült nyilvános püspöki 

könyvtárak elsősorban a püspöki székváros papságának továbbképzését segítették elő, de 

világiaknak is megengedték használatukat. Egy század eleji rendelkezés szerint az el-

hunyt papok könyveiből a káptalanoknak jogukban állt könyvtárat alapítani, amelyet 

aztán nyilvánossá tettek.72  

Egerben nyilvános könyvtár csak 1793-ban nyílt meg a líceum épületében 16000 kö-

tettel, amely a régió legjelentősebb intézményévé nőtte ki magát. Eszterházy Károly 

gyűjteményéről van szó, amely sok más magába olvasztott gyűjteményből állt: az egri 

püspöki szeminárium könyvtárából, köztük Androvics Miklós gyűjteményéből is; a 

káptalan könyvtárából, továbbá a gyöngyösi plébánia könyvtárából, Szegedi István ezer 

                                                           
71 Szuhay István (1598-1686), Erdődy János (1616-1625), Korompay Péter (1681-1686), Fenesy 

György (1686-1699). Ők négyen nem tanultak a Collegium Romanumban, így nem tettek szert 

széleskörű műveltségre, nem hatott rájuk az idegen kultúra, a más nemzetek művészete. Forrás: 

BITSKEY István: Püspökök, írók, könyvtárak. – Eger : Heves Múzeumi Szervezet, 1997. - p. 10.  

72 Ismeretes, hogy az első nyilvános könyvtárat Klimó György pécsi püspök hozta létre. A haszná-

latot minden városlakó számára biztosította. Nagy valószínűséggel ekkor születtek meg az első 

törvényes rendelkezések a nyilvános püspöki könyvtár működéséről is.  
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kötetéből és a bártfai plébánia könyvtárának anyagából.73 Szintén Eszterházy vezetette 

be a külön terembe nyíló olvasó szobát. Tudományos súlyát csak növelte, hogy az épü-

letben korszerű csillagvizsgálót is berendeztek. A könyvek egy része olasz nyelvű volt. 

Témák szerint a következő eszmeáramlatokból szemezgetett: 

− teológiai indíttatású könyvek, mint a jezsuita teológusok művei, 

− a Biblia különféle változatai: latin, héber, vagy görög nyelven, 

− a Regnum Marianum, azaz Szűz Mária, mint Magyarország patrónája, Magya-

rok Nagyasszonya jelenségről íródott közlemények. A barokk kor katolikus 

eszmevilágának jellegzetes kifejeződése volt ez, azaz újra előtérbe került a há-

laadás, amiért Szent István felajánlotta az országot a Szűznek, és azóta különle-

ges pártfogását élvezi az ország, 

− janzenista eszméket képviselők, 

− jogi, természettudományi munkák, mint a fizika, vagy a csillagászat, 

− történeti téma: a múlt újbóli felfedezése, az egyes jelenségek, nemzetek életé-

nek megismerése, egyetemes történelemrajzok, 

− földrajzi művek, amelyek gyakran a Compendium szóval kezdődtek, mintegy 

gyűjtőfogalom élt, jelezvén, hogy az összefoglaló jellegű művekre hasonlítanak. 

A különféle útleírások, földrajzi tájak megfestése mind ide tartoznak, 

− modernebb felfogású, de a felvilágosodással szembenálló reformkatolicizmus 

képviselői, mint XIV. Benedek pápa vagy Muratori művei, 

− filozófiai, társadalombíráló munkák, 

− szépirodalom csak elvétve található.  

                                                           
73 LÖFFLER Erzsébet: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár. – Eger : EFKT, 2012. – p. 11.  
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A könyvtár tehát enciklopédikus szándékkal jött létre, azaz „e gyűjtemények felölel-

ték az összes korabeli tudományágat.”74 Ennek oka talán abban rejlik, hogy Eszterházy 

az épületben egyetemi oktatást szeretett volna megvalósítani, ami kétségtelenül egy 

magasabb oktatási színvonalat követel meg. A könyvgyűjtő püspök célja nem is lehetett 

más, mint a tervezett egyetemi teológiai kar oktatóinak és hallgatóinak minél szélesebb 

körű tájékoztatást biztosítani a korszerű teológiában, egyháztörténetben, egyházjogban, 

de a művészetekben és a természettudományokban is. Mindezt tette főként latin nyelven, 

a magyar nyelvű művek száma csekély még ekkor. Az önálló helyet és funkciót kiköve-

telő könyvtári gyűjtemény a barokk teremkönyvtárban érte el a csúcspontját.  

A könyv a tulajdonosával és a könyvtárral együttesen vált meghatározó szimbólum-

má a korban. Eszterházy halála után a könyvtárba beolvadt magánkönyvtára, amely 

ezzel együtt nagyjából tizenhárom ezer műre és húszezer kötetre terjedő állomány. Ne-

vezik Eszterházy-gyűjteménynek is.  

Dolgozatom következő része, egyben a második nagyobb gondolati egységem 

Androvics Miklós és az ő könyvhagyatéka. Megpróbálom bemutatni, hogy milyen súly-

lyal bírt a püspökökhöz képest egy rangban lentebb álló egyházi személy könyvszeretete, 

illetve milyen értékeket hordozhat magában egy ilyen gyűjtemény.  

                                                           
74 FÜLÖP Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. – Budapest : 

Akad. K., 1978. – p. 176.  
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5. Androvics Miklós, a könyvgyűjtő kanonok 

5.1. Töredékes életrajzi adatok 

Fiatal koráról szinte egyáltalán nem maradt fenn forrás,75 így a történetet kicsit ké-

sőbb kell kezdeni, Androvics érett korától. Családjáról annyit tudni, hogy nem nemes 

családban született, Márton és Zsuzsanna szülők gyermeke, mélyen vallásosak. Katoli-

kus hit szerint nevelve időben megbérmálkozott. Az alap szintű tanulmányokat 

Pressburgban és Komáromban végezte, ahol humán tudományokra tett szert. A maga-

sabb szintű tudást, a filozófiát a bécsi papnevelő intézetben, a Pazmaneumban szerezte 

meg három év alatt. Ezután megkapta az ajánlót az esztergomi érsektől, a vikáriusától, 

végül 1736. október 23-án beiratkozott a római Collegium Germanicum Hungaricumba. 

1737. június 10-én esküt tett, majd felszentelték, 1740. április 28-án papként távozott az 

iskolából. Többek között az itt szerzett tapasztalatoknak köszönhette, hogy később bibli-

ofil és könyvtisztelő hajlamával kitűnt az egyházi emberek közül.  

Tanárai ekképp nyilatkoztak róla: kiváló eszű, becsületes természetű, a tudományok 

és a teológia mellett elkötelezett embernek tartották. Mások előtt mindig példával járt 

elöl, feletteseinek mindenben eleget tett, tehát igen nagyra dicsérendő férfinak tartot-

ták.76 A Collegiumból hazatérve ő is azon igyekezett, hogy az egyházmegyéjének gazda-

                                                           
75 Későbbi tetteit megfigyelve azonban nem nehéz kitalálni, milyen gyermekkora lehetett. Való-

színűleg a tanulásra nevelték és műveltségét magától szerezte meg, állandó olvasásának és iro-

dalom, kultúra szerető jellemének köszönhetően.  

76 VERESS Endre: A római Collegium Germanicum et Hungaricum Magyarországi tanulóinak 

anyakönyve és iratai. - Budapest : Stephaneum nyomda Rt. nyomása , 1917. - p. 156. 
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sági, kulturális, társadalmi fejlődését elősegítse templomok építtetésével, plébánia háló-

zat megszervezésével, illetve papi iskola, szeminárium felállításával. 

 Androvics életében meghatározó szerepet játszikott Barkóczival fennálló kapcsolata. 

Ezt az ismertséget pecsételte meg a püspök felsőtárkányi palotája mellé építtetett nyara-

lója, ahol Androvics lakott. Nézeteiben hűen követte példaképét, aki többféle célt próbált 

működése alatt megvalósítani az egri egyházmegyében, amelyekről azonban fentebb már 

szóltam. 

1752. január elsejétől Barkóczy az egri szeminárium prefektusává nevezte ki, tehát ő 

lett a papnevelő intézet elöljárója, amely tisztséget egészen 1761. április 28-ig töltötte 

be.77 A prefektusi poszt előtt volt lehetősége a kispréposti és kanonoki hivatásokat is 

gyakorolni.  

A kispréposti tisztség szorosan kötődik a káptalanhoz, amely a megyés püspök ta-

nácsadó testülete volt, a káptalan tagjai pedig a kanonokok és az ő élükön állt a nagypré-

post. A nagyprépost egyben a püspök helyettesét is jelentette. A nagyprépostnak volt a 

helyettese a kisprépost.  

A kanonok olyan egyházi személy, aki a káptalan tagja és a püspök közvetlen mun-

katársa. Szent Ágoston szabályai szerint éltek, vagyis helyben laktak, és közös zsolozs-

mát tartottak. Az 1723-as országgyűlés rendelte el, hogy kanonok csak az ország törvé-

nyeiben és szokásaiban jártas, a hazai nyelvet beszélő pap lehetett. A kanonokokat a 

püspökök nevezték ki a legéletrevalóbb, legműveltebb plébánosok közül.  

                                                           
77 A napra pontos adatok a szemináriumi levéltárból erednek. – Forrás: BOZSIK Pál: Az egri pap-

nevelés története a XVIII. században 1780-ig. - Eger : Érseki Lyceumi Könyvnyomda, 1910. - p. 

192.  
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A magyar püspökség magasan képzett volt, a keresztény tanítás elkötelezett híveiként 

tartják számon őket. 1772-től azonban már Mária Terézia rendelkezett a kanonokok 

kinevezéséről.78 Androvics Miklós a feljegyzések szerint 1746-tól gyakorolta a kanonoki 

tisztséget, és ezt egészen az 1777-es halálig megtartotta.79 Továbbá, jövedelmes főegy-

házi préposti címmel is rendelkezett az 1770-dik esztendőben.80  

Androvics 1777. július 21-én halhatott meg, ugyanis a Heves Megyei Levéltárban őr-

zött feljegyzést erről, ehhez a naphoz írták be. Androvics halálának oka egyfajta vízibe-

tegség volt, amely mai értelemben a vizenyősödéssel, ödémával járó betegségeket jelen-

ti. A tudósításban ez áll: „Dintussinum aqua ontescute andissimitate meis sacramentis 

mori.”81 Valószínűleg Androvicsnak vese- vagy szívelégtelensége lehetett. 

5.2. Androvics, a tervező 

A Kossuth utca Eger barokk műemlékekben leggazdagabb utcája a 18. században 

nyerte el a ma is látható gyönyörű külsejét. Itt foglal helyet, a 4. szám alatt a Kispréposti 

palota, amely 1758-ban épült Androvics Miklós rendelésére azzal a céllal, hogy abban 

mindenkor a kisprépost lakjon. A pompás barokk stílusú épület szerkezetében egy helyi 

sajátosságot tükröz, ami Barkóczy udvarának szokásjogához és az érseki palota elrende-

                                                           
78 MAMŰL 2006. - p. 81. 

79 Az egri egyházi fő-megye névkönyve …. - 1849-IK ÉVRE. - Eger : EFKT, 1849. - p. 23.  

80 U.o. pp. 41-42. – A jövedelmes préposti címen kívül még címzetes prépostsági címeket osztot-

tak ki.  

81 Szabad fordításban: víz lepte el, hogy szentséges halált haljon. Forrás: HML, Eger, Egri Kápta-

lan Magánlevéltára. Nagypréposti iratok 3. XII-2/d/52  
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zéséhez kapcsolódott: a kapualjból a baloldalon indul az emeletre vezető lépcső, hogy a 

hintóból kiszálló vendéget szertartásszerűen fogadhassák.  

Az épületen látható vasrácsokat és az erkélyt Fazola Henrik készítette. A palotának 

rizalittal díszített homlokzata van, stukkók, fülkeszobrok teszik még hangulatosabbá. A 

főhomlokzatán Eger és Heves megye címere látható. Ábrázolásán a két bástya között 

ágaskodó egyszarvú még Fenesy György (1632-1699) püspök címeréből származik. Az 

unikornis mellső lábai között tartott pallos a földesúri pallosjogot jelképezi. Rajta egy 

kígyó tekeredik, amely az álnokság, a gyűlölködés hit által való legyőzését szimbolizál-

ja. A karmaival az evangéliumot tartó sas Szent János apostolra és evangélistára, az egri 

Főegyházmegye védőszentjére utal. Továbbá, híres kép Az erény diadala a bűn felett 

című freskó, amely az emeleti díszterem mennyezetén látható és Kracker János Lukács 

(1717-1779) festette 1774-ben.  

 

2. ábra: Androvics által építetett Kispréposti Palota 
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1827-ben egy tűzvész következtében az épület tetőzetét ki kellett cseréltetni.82 Az in-

tézményben ma a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Történelmi 

Városok Bizottsága, az ICOMOS83 székel.  

Androvics Miklós egyéb építkezései közé tartozik még a bélapátfalvi Szent Anna 

vagy más néven Gilitka kápolna, amely a település melletti Gilitka patakról kapta a ne-

vét. Négyzetes alaprajzú, oldalhajók nélküli, manzárdtetős építmény. Az oltárképen 

Szent Anna látható, kezében a gyermek Máriát tartja. Szent Anna az itt lakóknak a sze-

rencsés gyermekáldás és a példamutató gyermeknevelés mintaképe. A kápolna a patak 

által közrefogott völgyben áll és 1750-ben épült Szűz Mária tiszteletére.84 

5.3. Androvics, a könyvgyűjtő 

Kutatásomat, mint már említettem, Bitskey István cikkére hivatkozva kezdtem el. 

Először áttanulmányoztam azt, majd hozzáláttam a konkrét könyvek felkutatásához. Az 

eredményeim mostani elemzésénél is így járok el. Először röviden összegzem a fennma-

radt könyvlista85 legfontosabb tudnivalóit, majd ezt összevetem az általam talált és be-

azonosított könyvekkel.  

                                                           
82 VOIT Pál: Heves megye műemlékei 2. – Budapest : Akad. K., 1972. - pp. 334-338.  

83 International Council on Monuments and Sites, azaz Műemlékek és Helyszínek Nemzetközi 

Bizottsága. A szervezet a kulturális örökségi helyszínek megőrzésére és védelmére jött létre 

1965-ben. 

84 Magyarország műemlékjegyzéke : Heves megye / köread. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 

– Budapest : KÖH, 2005. - p. 15.  

85 EFL, AV IV., Acta de studiis et scholis Nr. 543. – A listában a művek teljes címét, szerző nevét, 

kiadás helyét, idejét és a kötetek számát, méretét láthatjuk.  
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A 18. századi könyvgyűjtési szokások lényegében ugyanazok maradtak, mint az elő-

ző időszakokban. A teológushallgató hazahozta minden jegyzetét, amelyek között sok 

volt az olasz nyelvű is. Ez jó kiindulópontként szolgált ahhoz, hogy leendő könyvtárát 

gyarapítani tudja. A 18. századi magyar könyvkultúrának az egyházi magánkönyvtárak 

szaporodása mellet másik feltűnő jelensége a főpapi bibliotékák egész sorának létrejötte. 

Ez természetes következménye a püspökségek újjászervezésének s a katolikus szellemi 

élet felpezsdülésének. 

Androvics is ezen az úton járt el. Amikor befejezte tanulmányait a Collegiumban, 

akkor hazahozta minden könyvét, jegyzetét és ezt használva kiindulópontként tekintélyes 

könyvtárat halmozott fel élete hátralévő részében. A püspöki könyvtár Líceumban való 

megnyitásáig Egerben a kanonoki könyvtárak képviselték a szellemi erőt. A 18. század 

egri kanonokjai közül szinte mindegyik kivétel nélkül a római Collegiumban végezte 

tanulmányait, tehát volt honnan tájékozódni. Egészen a halála napjáig lelkesen gyűjtötte 

a könyveket. Szerepel köztük egy 1777-es kiadású is, Ejusdem doctrinae címmel.86 

Az egyházi könyvtárak anyagainak vizsgálatánál a klasszikus felbontást célszerű al-

kalmazni. Egyrészt beszélhetünk az általános irányú művekről, mint a történeti, szépiro-

dalmi vagy filológiai alkotásokról; míg a másik csoportot a speciális anyagok alkotják. 

Ez utóbbiba tartoznak a skolasztikus filozófiai nyomtatványok, az egyháztörténelem 

egyes korszakaival, a szerzetesrendek történetével és orvostudománnyal foglalkozó 

kiadványok. Külön plusz kategóriát alkotnak a gyakorlati teológiai művek: a lelkipász-

                                                           
86 EFL, AV IV., Acta de studiis et scholis Nr. 543.  
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torkodás-tan, erkölcstan, hitszónoklat, hitoktatás vagy szertartástan könyvei.87 Androvics 

elsősorban vallási jellegű könyveket szerzett be.  

Gyűjteményében központi helyet foglalt el a Biblia, a Szentírás-magyarázatok, kü-

lönféle hitvitázó munkák. Azonban a vallásos áhítaton túl nagy hangsúlyt fektetett a 

történeti munkák gyűjtésére is. Fontosnak vélte kora szellemiségének, a kortársak alko-

tásainak a beszerzését is i: polcain különféle filozófiai, államberendezést és társadalmi 

rendet bíráló könyvek álltak. A gyűjtés szakszerű és kiterjedt, találhatók benne 16. szá-

zadi művek, mint Josephus Flavius De antiquitatibus Rom. Francofurti című alkotása 

1580-ból, valamint egy Rationale supra Missae Sacrificium című értekezés 1535-ből.88 

A legtöbb könyve azonban a 18. századból való, amikor ő is élt. Androvics gyűjtemé-

nyében is megtalálható az 1755 óta működő egri püspöki nyomda termékeinek nagy 

része, állandó megrendelője volt annak. A következőkben felsorolásszerűen megadom az 

általam fontosnak vélt címeket, zárójelbe mellé rövid magyarázatot adok, hogy miért 

pont azokra a művekre gondoltam.  

− Ambrosovszky Mihály: Pázmány kalauzának összefoglalása. Eger, 1760 

(Ambrosovszky egyrészt kortársa volt, másrészt pedig az egyházi személyek 

közül az egyik legjelentősebb historikusa a korban.) 

− Magyarország kronológiája. Eger, 1758 (Ez szintén történeti jellegű munka, 

amely egy könyvet szerető ember polcáról sem hiányozhat) 

                                                           
87 VARGA Ottó: A régi egyházi könyvtárak. - In: Magyar könyvszemle 61. évf., 1. füz. (1937). - pp. 

12-18.  

88 EFL, AV IV., Acta de studiis et scholis Nr. 543 
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− Francis Bacon: A tudomány helyzetéről és növekedéséről (Bacon a felvilágoso-

dás előfutára volt, az, hogy Androvics érdeklődött iránta, mutatja, milyen szé-

leskörű tájékozottsággal rendelkezett) 

− Muratori: A keresztény ember valóságos áhítatosságáról. Eger, 1763. (Muratori 

a korban újszerű kereszténységet hirdetett, inkább gyakorlatias jellegű volt, 

mint elmélkedő. Ez valószínűleg nagyban hathatott Androvics életére is, hiszen 

a folytonos tettvágy egész életében végigkísérte.) 

− Androvics Nicolai Theologia scripta Romae (Ez minden bizonnyal a római ta-

nulmányai alatt begyűjtött kötetek összefoglaló címe lehet.) 

Témájukat tekintve tehát Androvics gyűjtötte a görög és latin klasszikusokat, a Ma-

gyar Királyság történelmével kapcsolatos írásokat és az európai kortárs műveket egy-

aránt.89 Külön csoportot képez szépirodalom, amelyben az egyik legérdekesebb mű Mé-

száros Ignác 1772-ben Pozsonyban kiadott Kartigam történetei. A korban a szépirodalmi 

művek nem voltak gyakoriak az egyházi emberek gyűjteményeiben.90  

Könyvei között találhatunk még pár janzenista művet is. Ennek ugyanaz az oka, mint 

a Bacon műnek. A janzenizmus91 egy protestáns mozgalom volt és a Kanonok ismerni 

                                                           
89 BITSKEY István: Római hatások a barokk kori magyarországi főpapi könyvgyűjtésben. - In: 

Kétszáz éves az egri Főegyházmegyei Könyvtár. - Eger : Heves Megyei Múzeumi Szervezet, 

1993. - p. 85. 

90 Ennek a korszellem lehetett az oka: a felvilágosodásban a racionalista észjárást tartották sokra, 

nem a szerelmes, érzelmes regényeket. Talán pont ezt oldotta fel később a regény műfajban a 

realista irányvonal.  

91 A janzenizmus a 17. században terjedt el Európában, megindítója Cornelius Jansen (1585-1638) 

németalföldi püspökről kapta a nevét. A janzenizmus nem más, mint egy reformmozgalom a ka-
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akarta, milyen erőkkel áll szemben egyháza. Ezzel ellentétben XIV. Benedek pápától 

(1675- 758) nyolc könyv is sorakozott a polcokon, többségük olasz kiadásokban.  

A könyvlistát végignézve tehát véleményem szerint Magyarországon a 18. század 

közepén a vallási emberek a korszerűsítésre törekedtek a műveltség megszerzése terüle-

tén. Megállapítható, hogy Androvics inkább a racionális gondolkodásmódot részesítette 

előnyben. Tékája korszerűnek mondható, hiszen a katolicizmus legmodernebb szerzői-

nek munkái mellett minden tudományterületről gyűjtött alkotásokat és a felvilágosodás 

majd’ minden eszméje hatással volt rá. Kezdeti gyűjtésénél érezhető volt a római hatás, 

azonban élete végéig nyitott maradt mindenre, érdeklődése sokféle irányba terjedt.  

5.4. A könyvek, amelyek kiállták az idők próbáját 

Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy ebből a fennmaradt gazdag könyv-

anyagból vajon mennyi könyv maradhatott meg ténylegesen és melyek azok a konkrét 

művek, amelyek Androvics Miklós tulajdonában voltak. Ennek megállapítására a 

possessor-bejegyzések szolgáltak forrásul. Ahol a kanonok kézírását véltem felfedezni, 

azokat a könyveket neki tulajdonítottam.92 Kutatásom folyamatát a dolgozat előszavában 

részletesen leírtam. Mindössze pár fontos dolgot emelek ki belőle: a munkámat a Főegy-

házmegyei Könyvtár possessor-füzetei és katalógusa információiból kiindulva autopszia 

útján végeztem el, majd kutatómunkám eredményét összehasonlítottam Bitskey profesz-

                                                                                                                                               
tolikus egyházban, főleg a kálvinizmushoz közeledő irányzat. A hit bensőséges átélését hirdette, 

elvetette a dogmákhoz való kötöttséget és nem ismerte el a pápa, a jezsuita, főpapi hatalmat. 

Forrás: KÓSA 2002, 255.  

92 A possessorbejegyzésekről saját készítésű fotóimat a 2. számú mellékletben tüntettem fel.  
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szor úr megállapításaival és következtetéseimet ezek alapján vontam le. Mostanra el-

mondhatom, a könyvtár állományában az említett segédeszközök felhasználásával ma-

ximálisan megtörtént Androvics könyveinek a feltárása. . Akkoriban a szokásjog szerint 

az elhunyt kanonokok könyveit átvitték a szeminárium könyvtárába, a 18. század máso-

dik felétől pedig a hagyatékok egy részét a püspöki könyvtárnak adták át. Ez utóbbi 

rendelkezés csak 1814-től vált érvényessé,93 tehát napjainkban még egy hely jöhet bizto-

san szóba, ahol lehetnek még Androvics-könyvek: a Hittudományi Főiskola könyvtára. 

A szerencsének köszönhetően egy műre ráakadtam, amelyik további bizonyosságot ad 

arra, hogy még közel sem ért véget Androvics könyveinek a felkutatása. A Hittudományi 

Főiskola könyvtári állományában az Androvics-művek felfedezése jelenleg is tart. Bí-

zom benne, hogy az említett egy művön kívül további köteteket fogok találni.  

                                                           
93 KISS Péter: Az egri főegyházmegyei könyvtár és az egyetemi gondolat XVIII. századi története. 

– In.: Agria. – Eger : DIV, 2001. – p. 224 
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3. ábra: Az Allgemeine Historie, amely nem szerepel a könyvjegyzékben 

Elemzésemet így két csoportra osztom. A két intézményben végzett kutatási ered-

ményeimet kettéveszem. Először a Főegyházmegyei Könyvtárban felkutatott anyaggal 

foglalkozom.  

Androvics Miklós könyvtáráról fennmaradt jegyzék szerint 224 kötetes könyvtárat 

épített ki élete során. A Főegyházmegyei Könyvtárban 50 darab művet tudtam beazono-

sítani, viszont l ezekből nem található meg mindegyik ebben a listában. Ez az ötven 

darab 127 kötetet tesz ki, rendkívül jó állapotban vannak, sérülésnek szinte nyoma sincs.  
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Ehhez jön még a Hittudományin Főiskolán lévő eddig megtalált 1 darab mű két kö-

tetben. Összesen tehát 129 kötetet lehet Androvicsnak tulajdonítani, amelyben az ő kéz-

írása szerepel. A bejegyzésre a szépírás jellemző, egyszerű vonalvezetés, a kecses betűk 

a tulajdonos kiegyensúlyozott, tudatos életére utalnak.  

A megmaradt művekből hat nem szerepel a könyvjegyzékben,94 onnan tehát csak 44 

alkotást lehetett beazonosítani. A többi valószínűleg elveszett az idők során, vagy telje-

sen más helyre került. A beazonosítást elsősorban a megjelenési hely vagy idő szerint 

végeztem el, mivel a jegyzék latin nyelvű, Androvics pedig nemcsak latin nyelvű köny-

veket gyűjtött. „Könyvállománya nagyobbrészt idegen nyelvű munkákból állt, főként … 

görög és német, továbbá francia, s kisebb részt olasz nyelvű könyvekből.”95 

A legbiztosabb forrásként mégis a megjelenési idő szolgált, mivel azzal tudtam a leg-

inkább szűkíteni a találatok számát. A művekről részletes bibliográfiai leírásokat készí-

tettem a Régi nyomtatványok bibliográfiai leírása című szabvány szerint, amelyeket a 9. 

és 10. fejezetekben tüntettem fel.96  

A statisztikát tekintve, vizsgálódásaim során a következőket tudom megállapítani: 

 

                                                           
94 Tract. de jurisdictione; Liber gradualis 1763; Elementorum; Notitia sanctorum patrum; Allge-

meine Historie der Reisen; és a Vertraute Briefe. Ezek számát lásd a bibliográfiai leírásban: 010, 

012, 014, 033, 035, 043 

95 FÜLÖP Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. – Budapest : 

Akad. K., 1978. – p. 234.  

96 WOJTILLÁNÉ Salgó Ágnes (szerk.): KSZ/6 Bibliográfiai leírás. Régi nyomtatványok. - Budapest 

: OSZK, 2009.  
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− Tematikusan hatféle csoport különíthető el: 

1. teológia: prédikációs gyűjtemények, vallásos elmélkedések, liturgikus 

könyvek, énekeskönyvek, miserend, szentek élete, Szentírás-kommen-

tárok, kazuisztika – erkölcstudomány, etika (19 db mű)  

2. történetírás: felirattan – epigrafika, Római Birodalom története, Magyar-

ország háborúi 1000-1709, orosz-török háború 1761-1775, lengyel-török 

háború 1761-1775, görög történetírás (7 db) 

3. filozófia: patrológia,97 bölcs mondások, ókori klasszikusok (5 db) 

4. jog: egyházi kánonjog, püspöki joghatóság döntései, püspökök kötelessé-

gei (6 db) 

5. levelezések (3 db) 

6. Egyéb: magyar irodalom, liber graduálisok. állattenyésztés, reneszánsz ko-

ri technikai találmányok, tengeren túli kertművészet, földrajzi utazások, 

felfedezések, teológiai lexikon, enciklopédia (10 db) 

− Megjelenés ideje szerint 

1. legrégebbi kiadás: 1535-ben Kuffsteinben kiadott mű Berthold von 

Chiemse-től, latin címe: Rationale supra Missae Sacrificium 

2. 17. századból: 14 mű, 18. századból: 35 db mű 

3. legfiatalabb: Amint fentebb említettem, Androvics még halála évében is 

lelkesen gyűjtötte és vette a könyveket. A könyvlista szerint az 1777-ben 

                                                           
97 Egyházatyákkal és tanításaikkal foglalkozó egyházi tudományág, és a keresztény vallásfilozófia 

első szakasza 
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beszerzett könyv azonban nem egyezik meg az általam talált művel: XIV. 

Kelemen pápa diplomáciai értekezése98  

− Megjelenés helyeként 23 város nevét véltem felfedezni.99 A legtöbb könyv Ve-

lencéből származik (7 db), 5-5 db könyv a nagyszombati és kölni nyomdából. A 

sorban ezt követi Lipcse 4 db-al, majd Bécs és Augsburg 3-3 művel. A többi 

nyomdahelyről 1 vagy 2 könyv maradt fenn. Érdekesség, hogy az egri nyomdá-

ból három könyvet lehet beazonosítani, mind Bauer nyomdász idejéből. 

Külön műfajt képeznek az ún. liber graduálisok. Pontos meghatározása szerint liber 

graduálisnak nevezzük azt a könyvet, amikor „egy-egy egyetemi tudományos fokozat 

(gradus) odaítélésekor… az aktuális fokozatot elnyert egyetemi hallgató (graduatus) 

pályafutásának egy-egy állomására érkezett el, amelyhez egy bizonyos könyv (liber) 

ajándékozása is társult.”100 A liber gradualisok tehát egyfajta kolligátumként reprezen-

tálták a hallgató széles körű megszerzett ismeretit. Két része volt: az ajándékkönyv, 

amely bármilyen tárgyú lehetett és a protokoll füzet. Ez utóbbiba került bele minden, a 

diák vizsgájával kapcsolatos információ: a vizsga helye, ideje, résztvevő tanárok, diákok 

                                                           
98 Merkwürdige Briefe des Pabstes Clemens des XIV. Lásd: 008-as számú bibliográfiai leírás 

99 Bécs, Kuffstein, Velence, Nápoly, Ferrara, Róma, Brescia, Kassa, Nagyszombat, Sopron, Eger, 

Olmütz, Genf, Hága, Köln, Nürnberg, Frankfurt am Main, Lipcse, Halle, Augsburg, Herborn, 

Lyon, és Würzburg.  

100 SURÁNYI Imre: Eger főpásztorainak, főpapjainak és felsőfokú tanintézményeinek liber 

gradualisai az egri Főegyházmegyei Könyvtárban. – In: Emlékkönyv …Seregély István egri ér-

sek aranymiséje alkalmából. – Eger : EFKT, 2005. – pp. 177-178.  
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névsora, vizsgatétele. A liber graduális legvégén pedig egy tulajdonképpeni köszönet-

nyilvánítás található a professzora felé.101  

Az első nála lévő liber graduális 1759-ből ered, amelyet Lanzmar Ferenc rendezett 

egybe. Ez a korban addig leghíresebb magyarországi történeti személyiségek életrajzát 

gyűjti össze latin és német nyelven, kevésbé díszes kötésben.102 Egy másik liber graduá-

lis 1763-as nagyszombati kiadású. A vizsgakönyv átvizsgálóinak Josephus Pintért és 

ugyancsak Carolus Roth-ot jelöli meg. Az ajándékkönyv tárgya szintén a patrológia.103 

Az első nagyobb tisztség elnyerése a filozófiai doktorátus megszerzése volt, míg a má-

sodik a teológiai magiszteri cím begyűjtése.104 A liber graduálisokat a nyilvános viták 

idejére már készen kellett kinyomtatniuk, amelyeket általában a graduatusi címre vágya-

kozó tanuló költségén nyomtattak ki.  

Androvics tulajdonában lévő legszebb liber graduális 1764-es kiadású, piros bőrkö-

tésben, aranymetszéssel, amely egyúttal a könyvhagyaték egyik legimpozánsabb darabja 

is. Témája a patrológia, az egyházatyákkal foglalkozó tudományág. A kötet testvére, 

Androvics János tulajdona volt eredetileg, hiszen a címoldalon világosan szerepel az ő 

                                                           
101 U.o. p. 182.  

102 Mausoleum potentissimorum Hungariae regum et ducum. Lásd: 006-os számú bibliográfiai 

leírást.  

103 Liber gradualis 1763. Lásd: 012-es számú bibliográfiai leírást. 

104 A tudományos fokozatok skálája ettől jóval több: baccalaureatus (alsó tudományos fokozat), 

licentiatus (tanítási jog, a doktorátust megelőző fokozat) és a doctoratus, mint legmagasabb 

cím, amellyel felsőbb tudományok oktatását végezhették.  
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neve, tanúbizonyságot téve róla, hogy elérte a baccalaureátus fokozatot.105 A vizsgán 

Antonius Muszka és Carolus Roth jezsuita professzorok lehettek jelen, akiknek felajánl-

hatta könyvét, mert címében őket nevezi meg.  

Androvics gyűjteményében sajnos nem maradt fenn az ő bejegyzésével ellátott Bib-

lia-kiadás, pedig a könyvjegyzék szerint lelkes gyűjtője volt. Ellenben egyéb áhítatos 

könyvek, szentírás-magyarázatok szép számmal állnak rendelkezésünkre.106  

A fellelt könyvek között sajnos nincs meg Josephus Flavius De antiquitatibus Rom. 

Francofurti című alkotása, sem az általam fontosnak vélt fentebb megjelölt művek. Vá-

lasztásom az egri kiadásokra esett, de sajnos ezek száma elenyésző az ötven darab műben. 

A jogi és történeti művek viszonylag egyenlő mértékben vannak jelen. Az ókori 

klasszikusokból Josephus Langius, Tacitus, Seneca és Cornelius Nepos egy-egy műveit 

                                                           
105 A kötet címoldalán olvasható: dominus Joannes Androvics, AA. LL. &Philos. Magister, SS. 

Theologiae in 4tum annum Auditor. – Az AA. (artium) LL. (liberalium) et Philosophiae 

Doctor, azaz a szabad művészetek és a bölcsészet doktora. A kötet ről további adatokat a 030-

as számú bibliográfiai leírásban adtam meg.  

106 Szentírás magyarázatok: Commentariorum in quator libros regum; Opera omnia; In divini et 

regii prophetae David.  

 Prédikációs könyvek: Sermoni sacri; Riflessioni Cristiane.  

 Elmélkedésgyűjtemények: Discorsi vari; Clericus instructus.  

 Erkölcsös életről: De gloria; Casus conscientiae de mandate; Scholae cordis 

 Ezek számát a közlés sorrendjében lásd a bibliográfiai leírásokban: 015, 017, 032, 003, 004, 

044, 001, 041, 049, 028 
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fedezhetjük fel.107 A szépirodalom egyetlen könyvben képviselteti magát, és ez nem a 

Kartigam történetei, hanem Bertalanffi Pál A’ nagyra vágyódó világ fiának az embernek 

változó sorsáról irgalmas panaszsza című mű. Ez egy gyönyörű aranyozott bőrkötésben 

maradt ránk, piros metszéssel, amelyet Kassán az Akadémiai nyomdában 1761-ben 

nyomtattak ki.108  

További érdekesség, hogy magyar nyelven összesen egy darab könyvet találhatunk. 

Ez az állattenyésztéssel foglalkozik, méghozzá a barmok és marhák gondozásával: ho-

gyan kell őket ápolni, gyógyítani. Szatthmáry Király György fordította vélhetően latin-

ból vagy németből. 1760-ban adta ki Bauer nyomdája Egerben.109  

Míg korábban a könyvjegyzék megállapította, hogy XIV. Benedek pápától nyolc da-

rab művet is beszerzett, addig napjainkra sajnos ennek szépsége egyelőre egy könyvben 

mérhető le, a Casus conscientiae de mandate-ban. Ebben a pápa a kazuisztikával, azaz 

az erkölcstudománnyal foglalkozik.110 

A Hittudományi Főiskolán talált kétkötetes munkát 1746-ban adták ki Halléban. 

Siegmund Jacob Baumgarten írta Samlung von Erleuterungsschriften und Zusaßen zur 

algemeinen Welthistorie címmel, amely az Üebersetzung der Algemeinen Welthistorie 

című 44 kötetes mű utolsó két darabja. Ezek szerint tehát ebből két példány is fennma-

radt Androvics bejegyzésével, csak az egyik a Hittudományi Főiskola, a másik pedig a 

                                                           
107 Novissima polyanthea; Opera; Opera omnia; Quae exstant omnia a mendis. Ezek száma a 

bibliográfiai leírásban: 018, 040, 047, 050 

108 Bibliográfiai leírásának száma: 026.  

109 A’ barmokrul Austriában tett rendelések. Bibliográfiai leírása száma: 022.  

110 Száma a bibliográfiai leírásban: 049.  
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Főegyházmegyei Könyvtárba került be. Ez az egyetlen példány jelenleg, amelyből kettő 

található az Androvics-hagyatékból.  

 

4. ábra: Franciscus Erasmus alkotása a tengeren túli kertekről 

Utoljára hagytam egy felettébb izgalmasnak ígérkező könyvet Franciscus Erasmus-

tól, amely a tengeren túli kertművészetről szól.111 Ez is a Kanonok széles körű tudását, 

érdeklődését mutatja és egyfajta új gondolkodást. Androvics, ha úgy tetszik, a barokk és 

a felvilágosodás határán élt, egyrészt gyűjtötte hivatása műveit, de nem zárkózott el a 

jövő változásaitól sem, ami a más tárgyú könyvek gyűjtésében mutatkozik meg. Gyűj-

teménye bizonyos mértékben klasszikusnak mondható, azonban ezek az egy-egy pél-

                                                           
111 Ost- und West-Indischer wie auch Sinesischer Lust- und Stats-Garten. Száma a bibliográfiai 

leírásban: 042.  
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dányban fennmaradt különleges példányok nemcsak tematikájukban, hanem az egyházi 

érdeklődés megváltozásában is egyedinek mondhatók.  

6. A korszak mérlege, célok a jövőben 

Dolgozatomban megvizsgáltam, hogyan újult meg Eger a török uralom alóli felsza-

badítás után. A katolikus egyház miképpen és milyen eszközökkel építtetett püspöki 

rezidenciát, palotákat, szemináriumot, templomokat, könyvtárat és nyomdát. Láthattuk, a 

római iskolából kikerülő papok keze által hogyan virágzott fel az élet Egerben, milyen 

vallási élet indult be és legfőképpen hogyan vált a város katolikus központtá az éÉszak-

magyarországi régióban. 

Az egri egyházmegyében a 18. században mintegy 153 plébánia keletkezett.112 Ez az 

adat olyan szinten mérhető le, hogy az újjáépítés, felvirágzás, erős központtá válás hár-

mas feladata a városnak tehát sikerült. Az elemzett kor nagyszerű püspökei műveltségü-

ket mind a római Collegium Germanicum Hungaricumban szerezték és sikeresen tudták 

kamatoztatni itthon mind az egyházszervezés, mind a művelődés- és művészetpártolás 

területén.  

Bemutattam Barkóczy Ferenc püspököt, aki szerintem nemcsak a kor, hanem az egri 

egyházmegye egyik legjelentősebb püspöke volt. Emellett persze a többi főpap érdeme 

sem csökken, de Barkóczy indította el azokat a kezdeményezéseket, amelyek alapjaiban 

változtatták meg a város arculatát, gondolkodását. Az ő jobb keze volt Androvics Miklós, 

                                                           
112 HERMANN Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. – München : Aurora 

Könyvek, 1973. – p. 299. 
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akiről a dolgozatom második fele szólt. Könyvhagyatéka által mutattam be, milyen széles 

körű műveltségre tett szert a társadalom egyházi rétege, nemcsak vezető szerepük miatt. 

Ezzel remélem, eloszlattam azokat a közhelyszerű téziseket, amelyek szerint egy pap 

csak vallásos jellegű műveket olvas, használ, mint például a Biblia, a különféle kom-

mentárok, prédikációgyűjtemények és a morális értekezések. Habár Androvicsnak kevés 

könyve maradt fenn, mégis a repertoár elég bőségesnek mutatkozik. Mindezek mellett 

pedig elenyészik a könyvek konkrét darabszáma.  

A könyvhagyatékból megállapítható, hogy a szellemi élet a 18. században még csak a 

vidéki területeken alakult igazán ki, nem volt egységes országos központja. A vidék 

fogalmába itt főleg azok a városok tartoztak bele, amelyek jelentős egyházi erővel bírtak, 

mint Eger is.  

Véleményem szerint eddig nagyon kevés kanonoki könyvtárat dolgoztak fel a kuta-

tók, de Androvics példája jó kiindulópont lehet, mivel egy tipikus könyvtárnak tekinthe-

tő, akinél kora összes műfaja, kortárs szerző munkája megtalálható.  

Úgy gondolom mindazon túl, amelyet itt leírtam, még mindig sok a pontosításra váró 

tényező. Ehhez szükséges minél több levéltárban eltöltött idő, hiszen külön nehezítik a 

kutatást a latin nyelven íródott iratok, ráadásul a régies nyelvezetet követik; ámbár szá-

momra igazi élvezet elmerülni egy ma nem használatos nyelvben. A nyelvkérdésen túl 

sokkalta fárasztóbb és időigényesebb munka magának a kéziratnak a kiolvasása. Hiába 

első ránézésre kiváló az esztétikai küllemük, ugyanúgy kell velük foglalkozni, mint 

minden más kézzel írott művel. Ennek nehézségeit és izgalmait azonban csak munka 

közben lehet igazán megízlelni. Egy szó mint száz: a kutatás minden részében nagyszerű 

kalandokban volt részem, mert abból a témából lehet igazán érdekfeszítő tanulmányt 
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elkészíteni, amelyből kevés szakirodalom maradt az utókorra, amellyel kevesen foglal-

koznak és amelynek levéltári iratainak a megfejtései is valódi kihívást jelentenek a kuta-

tó számára.  

Célom a jövőben felkutatni a Hittudományi Főiskola Könyvtárának régi könyves ál-

lományát, remélvén, hogy még több Androvics kötet kerül elő. Ehhez segítségemre lesz 

a könyvekről készülő katalógus.  

Végül, szívesen kutatnék más egyházi személyek után is, olyan feltáratlan anyagokat, 

amelyeket eddig még nem adtak ki nyomtatásban.  

Remélem, dolgozatommal hozzájárultam a 18. századi magyar művelődéstörténet 

egy szeletéhez és sikerült egy kicsit jobban megismertetni az egyházi réteg kultúrapárto-

ló tevékenységét, könyvgyűjtési szokásait és eloszlatni azt a közhelyet, miszerint a kato-

likus papok csak katolikus és vallásos könyveket gyűjtenek, olvasnak. Zárszóként Cato 

híres mondását idézem, mivel ez tükrözi mindazt a folyamatot, amely ekkor Egerben 

elindult, vagyis „gyűjtve a bölcs tanokat lelked művelni ne szűnjél, mert tudomány nélkül 

létünk a halál üres árnya.” 

Felhasznált könyvtárak, levéltárak, gyűjtemények és kifejezések rövidítésjegy-

zéke  

AV: Archívum Vetus 

Bd.: Band, német kifejezés, jelentése: kötet 

Collegium: Collegium Germanicum ungaricum 

Ed.: editio, latin kifejezés, jelentése: kiadás 

EFKT: Egri Főegyházmegyei Könyvtár 

EFL: Egri Főegyházmegyei Levéltár 
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EHFK: Egri Hittudományi Főiskola Könyvtára 

HML: Heves Megyei Levéltár 

Lh.: Lelőhely 

MAMŰL: Magyar művelődéstörténeti lexikon  

MKL: Magyar katolikus lexikon 

OSZK: Országos Széchényi Könyvtár 

P.: pars, latin kifejezés, jelentése: rész 

Th.: Theil, német kifejezés, jelentése: rész 
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NŐKÉP A 18. SZÁZADI REFORMÁTUS HALOTTI 

PRÉDIKÁCIÓKBAN 

Szerző: Rácsai Rita 

kulturális örökség tanulmányok (MA), II. évf. 

Konzulens: Dr. Verók Attila főiskolai docens 

II. helyezés 

Bevezetés 

A múlt kutatása sokáig egyet jelentett a nagy történelmi események láncolatának 

vizsgálatával. Ezeket az eseményeket többnyire férfiak alakították - és ahogyan a politi-

kában, a hadviselésben, úgy a tudományban és a művészetben is hozzájuk köthető 

szinte minden maradandó eredmény. Ha a nők szerephez is jutottak a nyilvánosság 

előtt, az kirívó esetnek számított, semmiképpen sem lehetett általánosnak nevezni. 

Kimaradtak volna a világ alakításából? 

A feminista történetírás radikális elképzelései, bár gyakran jellemezték túlkapások 

(history helyett herstory stb.), arra mindenesetre felhívták a figyelmet, hogy a történé-

szek által feltárt múltból hiányoznak a nők. Mára a tudomány egyre inkább az elmúlt 

korok viszonyainak komplex feltárására törekszik, és ehhez mindkét nem életét vizsgál-

ja, hogy érthetőbbé váljanak a múltban lezajlott események. 

„Minden sikeres férfi mögött egy nő áll” - tartja a ma már közhelyszámba menő 

mondás. De vajon milyen nők álltak a múlt sikeres férfijai mögött? Hogyan tették lehe-
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tővé ezek az asszonyok, hogy a férjeik elláthassák közfeladataikat? Hogyan biztosítot-

ták a politikai tevékenység vagy a tudományos munka nyugodt hátterét? Milyen elvá-

rásoknak kellett megfelelniük életük során? És vajon mindezért mennyire becsülte meg 

őket a férjük, a családjuk, illetve a társadalom? Dolgozatomban ezeket a kérdéseket 

vizsgálom majd a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának néhány nyom-

tatványa alapján.1 

Már Dr. Bobula Ida is felhívta a figyelmet a halotti prédikációk forrásértékére 1933-

ban megjelent, a 18. századi nőkről írott monográfiájában.2
 
Napjainkban több tudomány-

terület vizsgálja ezeket a szövegeket a genealógiától az egyháztörténeten át a művelődés-

történetig. 

A nőtörténet ismereteihez a nők ravatala fölött mondott halotti prédikációk kétféle-

képpen járulnak hozzá. Egyrészt ismertetik a kor általános elvárásait a nőkkel szemben, 

másrészt konkrét élettörténeteket beszélnek el, amelyek illeszkedhetnek a nőkről kiala-

kult általános képbe, de bizonyos pontokon el is térhetnek attól, megmutatva, mik voltak 

azok a lehetőségek, amikkel az asszonyok a társadalom rosszallása nélkül élhettek. 

                                                           
1 Valamennyi vizsgált nyomtatvány a könyvtár B942f helyrajzi számú, halotti prédikációkat 

tartalmazó kolligátumában található. Idézésükkor törekedtem a betűhű átírásra, azonban a 18. 

század eleji és a mai karakterkészlet eltérései miatt kénytelen voltam a hiányt az ’f’, ’ő’ és ’ű’ 

betűkkel pótolni, mivel ránézésre ezek állnak a legközelebb az eredeti karakterekhez. Mivel a 

nyomtatványok oldalai eredetileg számozatlanok, az oldalszámokat szögletes zárójelben tüntet-

tem fel a hivatkozásokban. 

2 „…a nőkérdésnek meglepően bő anyaga van együtt a prédikátoroknak ilyen, utólag nyomtatás-

ban is megjelent beszédeiben.” – BOBULA Ida, A nő a XVIII. század magyar társadalmában, 

Bp., Magyar Társadalomtudományi Társulat, 1933, 54. 
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Az általam tanulmányozott halotti prédikációk mindegyike a 18. század első fe-

lében (1720 és 

1734 között) hangzott el nagy tekintélyű, széles körben ismert református férfiak – 

fontos tisztséget betöltő nemesek vagy híres tudósok - asszonyai felett. Bethlen Judit 

(†1720) az ifjabb Köleséri Sámuel, külföldön is elismert orvos és természettudós párja 

volt. Kun Borbála (†1720) annak a Széki Teleki Józsefnek volt a felesége, aki később 

Bethlen Katát vette el. Köleséri Sára (†1722) férje, Komáromi György éppen Debre-

cen főbírója volt az asszony halálakor. Ubrisi Mária (†1730) a híres-hírhedt sárospa-

taki professzor, Csécsi János házastársaként hunyt el. Rhédey Krisztina (†1734) tíz évig 

Bethlen Ferenc felesége volt. Bánffy Kata (†1734) Wesselényi Istvánnal élt 34 éven át 

házasságban. 

Dolgozatomban egyaránt vizsgálom majd az e nőkkel szemben támasztott általános 

elvárásokat, illetve a prédikációkban megörökített egyedi női életutakat. 

1. Igehirdetés a temetésen 

A prédikációk fontos szerepet játszottak a kora újkor református emberének életében. 

Rajtuk keresztül közvetítette a gyülekezet lelkésze az egyház tanításait, normáit, ame-

lyek aztán meghatározták az egész közösség életét, és hatásukat éreztették nemcsak a 

hívek magatartásában, egymással való érintkezésében, hanem a hivatalos szövegekben: a 

törvényekben vagy céhszabályzatokban is.3 

                                                           
3 A debreceni kollégiummal kapcsolatban erről ld. Hajdú-Bihar megye népművészete, szerk. 

GAZDA László, VARGA Gyula, Bp., Európa, 1989, 9-10. 
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Különösen fontosnak tekintette a református egyház a temetési igehirdetést, hiszen a 

szituáció, amelyben ezek a prédikációk elhangzottak, komoly lelki próbatételt jelentett 

az érintetteknek. 

A 18. század embere számára a halál nem volt annyira idegen, mint napjaink társa-

dalmában. A betegápolás otthon zajlott, családi körben, a halálos ágynál pedig megje-

lentek a távolabb élő rokonok is - a haláleset csak akkor okozott sokkot, ha váratlanul 

történt, és felkészületlenül érte a hozzátartozókat.4
 
Azonban még így is krízishelyzetet 

jelentett egy-egy közeli családtag elvesztése. A veszteség feldolgozásában a lelkipásztor 

igyekezett segítséget nyújtani a hozzátartozóknak.5 

Nem véletlen, hogy a nyomtatásban fennmaradt halotti prédikációkat általában az el-

hunytat jól ismerő személy mondta el a búcsúztatáson. Akkoriban a lelkész még tényle-

ges lelkigondozói feladatot is ellátott, megjelent a betegágynál, a haláleset bekövetkezé-

sétől kezdve pedig közvetlenül tapasztalhatta meg a családtagok gyászreakcióit. Mind-

ezek ismeretében építette fel a temetésen elhangzó prédikációját - úgy, hogy az igazán 

személyhez szóló legyen, egyúttal segítsen a rokonoknak a halál tényének elfogadásá-

ban.6 

                                                           
4 POLCZ Alaine, Segítenek a rítusok=Letakart tükör: Halál, temetkezés, gyász, szerk. ANGYAL 

Eleonóra, POLCZ Alaine, Bp., Helikon, 2001, 122-123. 

5 A lelkipásztorok szerepéről a haláleset után ld. FEKETE Károly, A temetési igehirdetés kérdései, 

Debrecen, Debreceni Református Theológiai Akadémia, 1993, 12-13. Ugyan a jegyzet napjaink 

leendő lelkészeinek készült, de a temetési igehirdetés feladataira általában is rávilágít. 

6 E közvetlen kapcsolat mai hiányára szintén Fekete Károly hívja fel a figyelmet, ld. FEKETE, i. 

m., 6. 
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A temetési igehirdetést a református egyház a halálról vallott tanításai miatt minden 

korban fontosnak tekintette. A reformátusok ugyanis a katolikus egyház híveivel szem-

ben nem fogadják el a purgatórium létezését, és nem ismerik az engesztelő szentmi-

se fogalmát sem. Az egyház tagjai számára egyedül a földi élet minősége dönti el a 

túlvilágon elfoglalt helyet, a halállal pedig lezárulnak a lehetőségek - az elhunyt lelkének 

sorsát a gyászoló hozzátartozók utólag már semmiképpen nem befolyásolhatják. Éppen 

ezért a halotti prédikáció is minden esetben az élők számára íródik. Számukra az életben 

maradás haladékot jelent: lehetőséget saját maguk jobbá tételére, a hitbeli épülésre, és a 

lelkésznek feladata, hogy ehhez követendő példát adjon.7 Egyed Emese a halotti prédi-

kációkat „a ráhatás-személyiségformálás sajátos módozatainak” nevezi.8 

E prédikációk hatásukat gyakorta úgy érték el, hogy a halottat állították példaképül a 

gyászoló gyülekezet elé. Ezzel kapcsolatban a református egyház többször is kénytelen 

volt rendelkezni, ugyanis helytelennek találta az ilyenkor bemutatott, erőteljesen ideali-

zált jellemrajzokat. Ezek a leírások nem is annyira a konkrét elhunytról, hanem inkább a 

kor elvárásairól vallanak, részben a példaadás miatt, részben pedig azért, mert már a 

kora újkorban is érvényes volt a „halottról vagy jót, vagy semmit” elve.9 Az sem elha-

nyagolható tényező, hogy a halotti prédikációk megrendelői a gyászoló családok voltak, 

akik érthető módon nem kifejezetten elhunyt szerettük méltatását várták el a prédikátor-

                                                           
7 FEKETE, i. m., 15-16. 

8 EGYED Emese, A gyászpompa=Néző, játék, olvasó: dráma- és színháztörténeti tanulmányok, 

Kolozsvár, Kriterion, 2004, 162. 

9 NAGY Zsófia Borbála, Asszonyok árnyékképe: a nőkérdés a halotti prédikációkban=Néző, 

játék, olvasó: dráma- és színháztörténeti tanulmányok, i. m., 140-141. 
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tól, a terhelő részletek nélkül. E családok a prédikátoroknak gyakran egyúttal patrónusai 

is voltak, tehát a szöveg szerzője anyagilag függött tőlük.10 

A vezető református értelmiség temetései gondosan koreografált események voltak, 

számos résztvevővel. Maga a ceremónia, illetve az azzal egybekötött halotti tor fontos 

szerepet játszottak a társas kapcsolatok ápolásában, és nagy fontosságot tulajdonítottak 

a megfelelő szervezésnek.11 

Az illő szertartás lebonyolítása a legközelebbi hozzátartozók feladata volt, a rokon-

ságé és az ismeretségi köré pedig az, hogy jelen legyenek: hogy megadják a végtisztes-

séget az elhunytnak, a gyászolókat pedig vigasztalják. A temetésen való részvételt ke-

resztényi cselekedetnek tekintették, amiért az összegyűltek méltók Isten áldására. 

Az elhunyt méltó meggyászolásának fontosságára a halotti prédikációk maguk is fel-

hívták a figyelmet, bibliai példákra hivatkozva. Így került párhuzamba a feleségét gyá-

szoló férj Jákob ószövetségi alakjával, aki a szülésbe belehalt feleségének, Ráchelnek 

még az utazás kedvezőtlen körülményei között is tartós emlékoszlopot emeltetett.12 

Bethlen Judit váratlanul bekövetkezett halála után a prédikátor fontosnak tartotta meg-

jegyezni a sírnál, hogy nem a temetés külsőségei vagy helyszíne, hanem a kimúlás mód-

                                                           
10 FARKAS Noémi Tünde, „Et moriemur” – Az halálnak képe halotti beszédben lerajzolva: a 

megfigyelt és a megfigyelő helyzete a halotti beszéd és a temetési szertartás reprezentációján 

keresztül=Látás, tekintet, pillantás : a megfigyelő lehetőségei, szerk. KOVÁCS Éva, ORBÁN 

Jolán, KASZNÁR Veronika, Bp., Gondolat Pécs, 2009, 229. 

11 BOBULA, i. m., 54. 

12 IMóz. 35,16-20. 
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ja a lényeges az üdvösség szempontjából.13 Valószínűleg a férjet a gyásza mellett az is 

bántotta: feleségét a körülmények miatt nem tudja méltó módon búcsúztatni, hanem 

éppúgy „útfélen” kell eltemettetnie, mint Jákobnak Ráchelt. 

A tehetősebb rétegek törekedtek arra, hogy maradandó emléket állítsanak halott-

juknak. Ilyen volt a kőből készült síremlék, de így tekintettek a temetés után nyomta-

tásban kiadott ún. halottas könyvekre is. 

2. A halottas könyvek 

Hogy ezeket a kiadványokat a méltó, maradandó emlékállítás egyik lehetőségeként 

tartotta számon kor embere, arról a nyomtatványok időnként metaforikus címei is tanús-

kodnak. Monumentum Funebre került ki a sajtó alól Köleséri Sárára emlékeztetve, 

Colossus Lachrymans. Az-az: (…) Siralmas Oszlop nyomtattatott menye, Was Anna 

                                                           
13 SOLYMOSI Mihály, Temetési Emlekezetnek OSZLOPA. Mellyet, Azon URI ASZSZONY 

Teftének, sírbe-való bé-tétele elött emelt, a' Batzai Templomban, SOLYMOSI MIHÁLY; 

Vizaknai Prédikátor = LUGUBRE SACRUM. Avagy, Az Iften jó kedvéből adattatott, életében 

kegyes fzelídségü, hóltta után halhatatlan ditsőséget nyerö, a' földön emlekezetes Ofzlopot 

érdemlö, valóságos jó Feleségnek le-rajzolásában, A' NEHAI MELTOSAGOS GROFF BETH-

LEN JUDITH ASZSZONYNAK, TEKINTETES és MÉLTOSÁGOS KERES-EERI KŐLESERI 

SAMUEL UR, Felséges Római Imperator, Erdélynek őrőkős Fejedelme, Kegyelmes Urunk Er-

délyi Gubernialis belsö Secretariussa és Referendariussa, &c. Iften fzerint való minapi 

fzerelmes Házastársának el-temettetése alkalmatofságával, Böjt elö havának 18 napján, 

M.DCC.XX. Efztendöben, a' Batzai Udvarháznál, és Templomban lett, alkalmaztató, és a köve-

tésre mindeneknek elejikbe adó, HALOTTI UTOLSO TISZTESSÉG TÉTEL, Kolozsvár, Telegdi 

Pap Sámuel, évszám nélkül, [25-29]. 
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halála után.14 Bethlen Judit halálára Temetési Emlekezetnek Oszlopa íródott. Bánffy 

Katának és férjének, Wesselényi Istvánnak egyenesen Mausoleum, Az-az: Temetségnek 

uj Tornya őrzi az emlékét. 

A halotti prédikációk lejegyzése és kinyomtatása középkori eredetű hagyomány, né-

met nyelvterületről került át a magyarokhoz.15 Igazán elterjedtté a 17-18. században vált, 

és leginkább mindvégig református szokás maradt.16 Eleinte csak a legelőkelőbbek 

éltek vele, később aztán elterjedt azok körében is, akik a tudományos életben játszottak 

kiemelkedő szerepet.17 

A nyomtatásban fennmaradt halotti prédikációk többsége férfiak fölött hangzott el. A 

nőket búcsúztató nyomtatványok aránya magyar nyelvterületen hozzávetőleg 37%, a 

németeknél ugyanez 34% körül mozog.18 Esetükben a halottas könyv megrendelője 

                                                           
14 A Was Anna emlékére megjelentetett halottas könyv csak verseket tartalmaz. COLOSSUS 

LACHRYMANS. Az-az: Életében drága Virtusokkal fel-ékesíttetett, Halálában mindenektől meg-

tifzteltetett, Néhai TEKÉNTETES, NEMZETES WAS ANNA ASZSZONYNAK; TEKÉNTETES, 

NEMZETES C. COMÁROMI ISTVÁN URAMNAK, Tekéntetes Nemes Bihar és Aba-Uj Várme-

gyéknek Tőrvényes Tábla Affefforának fzerelmes Házas-társának sírbe való tétettetésének ide-

jén, érdemlett utólsó tifztességének meg-adására, Sz. Jakab Havának 11. Napján, 1723. 

Efztend. el-mondattatott, és fellyűl meg-nevezett kedves és hűséges Férjének akaratjából, a' N. 

Debreczeni Reform: Collegiumtól, emlékezetben hagyattatott SIRALMAS OSZLOP, Debrecen, 

Viski Pál, évszám nélkül. 

15 FARKAS, i. m., 227. 

16 NAGY , i. m.., 137-139. 

17 Uo. 138. 

18 FARKAS, i. m., 226. 
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többnyire a gyászoló férj. Egy-egy kötet általában egy-egy személyhez köthető, de elő-

fordultak esetek, amikor több elhunyt szerepelt egyetlen halottas könyvben. Bánffy 

Katát férje temetésének előkészületei közben érte a halál. A szertartáson elhangzó, ere-

detileg a férjet méltató szövegeket az utolsó pillanatban igazították a kettős haláleset-

hez, amiért Zoványi György, az egyik prédikáció szerzője nem is felejt el szabad-

kozni.19 

                                                           
19 ZOVÁNYI György, MAUSOLEUM, Az-az: Temetségnek uj Tornya. Mellyet, Régen el-

tőkéllett akaratjából építtetett, NÉHAI MÉLTOSÁGOS FEJEDELMI Afzfzony, Gróf Losontzi 

BÁNFFI KATA ASZSZONY, b. e. Férjének, N. MÉLTOSÁGOS L. B. HADADI VESSELENYI 

ISTVÁN Fejedelmi Urnak Ágyas-Házúl nyúgodalomra; Melly mikor el-kéfzült vólna, Férjén 

való fok firánkozása miatt el-bádgyadván, hozzá való búzgó fzerelmében a’ titkos Ifteni igazga-

tás által el alutt, Kis- Afzfz. hav. 12. napján: Ki-is míg fzólhatott, parantsolta fzomorú Árva 

Gyermekeinek, hogy b. e. Férjével együtt, magától még életében el kéfzíttetett Halotti Pompá-

val egyfzer’smind tétefsék azon Maufoleumban ’Sibón Kis -Afzfz. hav. 22. napján, MElly 

ditsöséges, noga fzomorú és ritka példájú Páros Halotti Temetésnek rendelt napján Tanitást 

tett az Iften befzédéböl a’ Maufoleum dombján ZOVÁNYI GYÖRGY Magyar-Orfzági 

Reformatus Superintendens.= SERKENTŐ ORA. Mellyel, E’ nehéz időkben lelki vigyázásra 

idvességünk drága köntösének meg-óltalmazására serkengettetünk ama’ Nagy VESSELÉNYI 

HÁZBOL ki-jött NÉHAI MÉLTOSÁGOS LIBER BARO HADADI VESSELÉNYI ISTVÁN ÚR, 

FELSÉGES URUNK’ belső Tanáts Úr Hivének, az Erdélyi három Natio és Statusok bölts 

Praefidensének, Nemes Közép-Szólnok Vármege’ érdemes Fö-Ifpánjának, az Erdélyi Reform. 

Ekléfiák’ ’s Collegiumok’ mind Fö Curatorának, mind édes Atyjának ö Excellentiájának meg-

hidegedett tetemei felett a’ Koporsó tételkor maga Kolosvári Palotáján tett rövid Tanitásból 

DÉÁKI JOSEF által, Kolosv. Ref. Ekl. egyik méltatlan Tanítója által; 1734. 4. Máj., Kolozsvár, 

Szathmári P. Sándor, 1734, [89]. 
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A nyomtatványok nem csak a szertartáson elhangzott három-négy halotti prédikációt 

tartalmazták, hanem búcsúztató verseket is, amelyek összefoglalhatják vagy kiegészíthe-

tik az addig elhangzottakat. Nem feltétlenül szavalták el őket a temetésen, az is előfor-

dult, hogy utólag, kifejezetten a halottas könyvek számára íródtak.20 

Hogy e kiadványok mekkora példányszámban és kinek készültek, az nem egyértel-

mű. A megrendelők osztogathatták őket ajándékba, de megvásárolhatóak voltak bizo-

nyos könyvkereskedőknél is. A halottas könyvek hagyománya nem csak a családnak 

                                                           
20 Ubrisi Mária halottas könyvéből nem csak az derül ki, hogy a temetésen elhangzott versek 

szerzője Pápai M. Mihály, hanem az is, hogy azokat Tornallyai János nemes orátor adta elő. 

(PÁPAI M. Mihály, E' SIRALOM' FÖLDÉRÖL Mennyei Hazája felé el-indúltt Léleknek 

BUTSÚ-VÉTELE, Avagy SZOMORU HALOTTI BUTSUZO MAGYAR VER-

SEK=TISZTESSÉGNEK KORONÁJA. Mellyel, Néhai áldott emlekezetü, ritka példájú, minden 

Nemes Virtufokkal, drága jó erköltstsel és ékefséggel fokakat felyül-mult TEKINTETES 

NEMZETES PESTI UBRISI MÁRIA ASZSZONY; TISZTELETES TUDOS és az egéfz Világra 

ki-terjedett Hirü Máfodik TSEETSI JÁNOS URAMNAK A S. Pataki Collegiumnak már XIX. 

Efztendöktöl fogva-való ditséretes és emlekezetes Profefforának, 's édes Attyának, az ISTEN' 

Anyafzentegyháza' Nagy Ofzlopának, XVI. Efztendökig és III. Hólnapig való fzerelmes, 

ferény és Hüséges Hitves Tárfa, e' Világon való rövid és tsak XXXIII. Efztendöt tartó és mind 

kedves Férjével, mind maga fzemélyében a' fok háládatlan és irígy Emberektöl fok fzenvedést 

és üldözést látott élete, nagy hirtelen, többire minden fájdalom, és a' halálnak jelei nélkül 1730. 

Efztendöben, 25. Octobris. reggel 10.00 óra tájban el-végezödvén, meg-hidegedett Tefte el-

takaríttatásakor és moft újobban érdeme fzerént MEG-TISZTELTETETT, Kolozsvár, Szathmá-

ri Pap Sándor, 1731, [51]. Ezzel szemben Solymosi Mihály Kun Borbála halottas könyvébe írott 

búcsúverse a keltezése szerint két héttel a temetés után született. (SOLYMOSI=LUGUBRE 

SACRUM, i. m., [23-28].) 
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jelentett lehetőséget a megemlékezésre – a prédikációk szerzőinek is módot adott arra, 

hogy gondolataikat publikálhassák patrónusaik költségén, és ezzel növelhessék saját 

ismertségüket.21 

A Debreceni Református Kollégium számos halottas könyvet őriz. Hogy a neves is-

kola összegyűjtötte és megóvta őket, azt főként a teológiaoktatás módja magyarázza. A 

Kollégium diákjai a mai napig úgy tanulják a prédikációírást, hogy régebbi munkákat 

tanulmányoznak a könyvtárban. Ezekben a prédikációkban megvizsgálják a különböző 

alkalmakra kiválasztott igehelyeket, illetve azokat az eszközöket, amelyekkel a prédiká-

tor élt - például hogy a temetéseken hogyan kötötték össze a vallás általános üzenetét az 

örök életről, valamint az elhunyt életének áttekintését és példaszerűségét.22 Ez a 18. 

században sem volt másképpen. A prédikátorok tanulmányozták elődeik és kortársaik 

munkásságát, és ami elnyerte a tetszésüket, azt maguk is alkalmazták prédikációik 

megírásakor.23 Kun Borbára temetésén Solymosi Mihály megemlíti azokat a „Halotti 

Prédikátziókat, Orátziókat, Elegiákat vagy firalmas Deák verfeket”, amelyek Bethlen 

Gábor erdélyi fejedelem első feleségének, Károlyi Zsuzsánnának a temetésekor elhang-

zottak, és amelyeket ő maga is nyilvánvalóan jól ismert, hiszen a tartalmukat idézve 

állítja a hallgatóság elé példaképként az elhunyt nagyasszonyt – egy részletet pedig 

külön is idéz az elhunyt udvari prédikátorának, Dajka Keserüi Jánosnak a verséből.24 

                                                           
21 FARKAS, i.m., 235. 

22 FEKETE, i. m., 4-7. 

23 NAGY, i. m., 142. 

24 SOLYMOSI Mihály, Az Iftenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK BELSÖ ÉKESSÉGE, és 

ISTEN ELÖTT KEDVES ÖLTÖZETE. Mellyben fel-öltözvén Szelid és tsendes lélekkel, 
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Nem véletlen tehát, hogy számos közös vonás fedezhető fel különböző szerzők művei 

között. 

3. Feleségek, anyák, gazdasszonyok 

A nők felett mondott prédikációkban, illetve a halottas könyvekben megjelentetett 

versekben különösen sok a hasonlóság, ugyanis számukra nem létezett a lehetséges élet-

pályáknak az a változatossága, amelyek nyitva álltak a velük azonos társadalmi 

helyzetű férfiak előtt25 Az ő útjuk a házasságkötés felé vezetett - a lányokat édesanyjuk 

egészen fiatal koruktól kezdve, saját példáján keresztül és gondos neveléssel igyekezett 

felkészíteni a házaséletre. 

Mik voltak az elvárások egy férjezett asszonnyal szemben? A halotti prédikációkkal 

foglalkozó tanulmányok háromféle női szerepkörre hívják fel a figyelmet: a feleségére, 

                                                                                                                                               
ékesgette magát fok fzenvedési között-is, egéfz életében, A' MÉLTOSÁGOS GROF Széki TE-

LEKI JOSEF Uram' minapi kedves Házas Társa, NéHAI MéLTOSáGOS KUN BORBÁRA 

ASZSZONY: Életének 36. Házafságának 21. Efztendejiiglen. Melly drága Öltözetét hagyván 

fok ízben, életé ben, 's halála elött-is, édes jó LEÁNYÁNAK; Moft pedig, minekelötte a' földbe 

bé-fzállana, utólsó Tifztefség-tételének emlekezetes BORBÁRA NAPJÁN, Ajánlja, az egéfz 

egybe gyültt Sokaság elött. minde~ kegyes afzfzonyoknak mint fzent életü Sára' igaz hitbéli Le-

ányinak, SOLYMOSI MIHÁLY, Vizaknai Prédikátor által; a' Kertsesórai Udvari Templomban, 

1720. Efztendöben, Karátson havának 4. napján=Uo., Kolozsvár, Telegdi P. Sámuel, évszám 

nélkül, [12-13]. 

25 NAGY, i. m.., 140-141. 
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az anyáéra és a gazdasszonyéra.26 Mivel mindhárommá a házasságkötéssel válhatott 

a nő, talán mondhatjuk, hogy igazából az utóbbi kettő is a „feleség” státuszhoz kap-

csolódott, és a különválasztás alapja inkább csak az volt, hogy ki vagy mi iránt tartozott 

felelősséggel a ház asszonya. Ezenkívül a feleségnek, mint minden hívőnek, szem előtt 

kellett tartania vallása gyakorlását és lelke állapotát is. 

3.1. Jó feleségek 

A feleség kiválasztását a halotti prédikációk nagy körültekintést igénylő feladatként 

írják le, ami nem is sikerül mindenkinek: „Meg-efik az fokfzor, hogy a’ fzenteknek-is 

bóldogtalan házafságok efik; mert ök-is meg-botolhatnak a’ házasúlásnak útában.”27 Az 

elkövetett tévedés súlyos következményekkel járt, hiszen a házasságok élethossziglan – 

tehát az egyik fél haláláig – tartottak, a válás pedig, bár lehetséges volt, ritkaságszámba 

ment. 

A frigyek a legtöbbször nem szerelemből köttettek: a házasulandó felek olykor nem 

is ismerték egymást előzőleg. „A’ kinek az elött efmeretségében / Nem vóltam, ’s tsak 

akkor eftem-bé kedvében…” – írja az elhunyt feleséget megszólaltatva Pápai Mi-

hály Csécsi János és Ubrisi Mária eljegyzéséről.28 Kun Borbála házasságkötésének 

napjára emlékezve a prédikátor említést tesz a két örömanyáról, Rédai Máriáról és 

                                                           
26 Uo. 148. ill. BELLÁGH Rózsa, „A jó és bölcs asszony” a 18. századi halotti beszédekben=A 

nők világa: művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, szerk. FÁBRI Anna, VÁRKONYI 

Gábor, Budapest, Argumentum, 2007, 212.
 
 

27 NÁDUDVARI Péter, A' valóságos jó Feleségnek IDEÁJA=LUGUBRE SACRUM…, i. m., [11]. 

28 PÁPAI M. Mihály, i. m., [54]. 
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Vér Juditról, akik a vőlegényt, Széki Teleki Józsefet egy igazán erős asszonnyal koro-

názták meg – ők lehettek azok, akik megszervezték a két fiatal egybekelését.29 

Mai szemmel nagyon fiatalon mentek férjhez akkoriban a nők. Köleséri Sára még 

nem töltötte be a tizenötödik évét, amikor Komáromi György menyasszonya, majd 

felesége lett 1688-ban. Kun Borbára tizenöt évesen ment férjhez. Amikor az ötvenéves 

Rhédey Krisztina 1731-ben meghalt, tízévi házasságát követő huszonöt év özvegység 

állt mögötte, tehát ő is tizenöt évesen kötött házasságot. Ubrisi Mária elmúlt tizenhat 

éves, amikor Csécsi János felesége lett 1714-ben. Köleséri Sára menyéről, Was Annáról 

halottas könyve alapján tudjuk, hogy amikor huszonegy évesen, 1723-ban meghalt, már 

hat éve és huszonnégy hete volt férjnél. 

A házasságkötését követően egy nő életében a legfontosabb szerepet Isten után a fér-

je töltötte be. A nő helyét a férfihoz képest a Biblia alapján határozták meg, egészen a 

teremtésre visszamenőleg. Mózes első könyve szerint Isten a férfit teremtette meg első-

ként és a saját képmására, míg a nőt másodikként, már a férfi oldalbordájából, a férfi 

képmására és a férfi kedvéért teremtette az Úr. A nők férjüktől függő helyzetét a bűnbe-

eséssel és Isten azt követően meghozott ítéletével indokolták: „A’ te akaratod a’ te 

                                                           
29 KAMARÁSI György, JO FELESÉG' CZIMERE. Mellyet, a' fok jelességekkel fénlett, Néhai 

Méltóságos KUN BORBÁRA Uri Nagy-Afzfzony, Méltóságos Széki TELEKI JOSEF Gróf Ur' 

kedves Házas Tárfa' földbe takaríttatásakor, a' Kertsesórai Udvari Templomban, koporsójára 

ragafztott KAMARÁSI GYÖRGY Fagarafi Református Prédikátor, Salamonnak ama' fzavaiból: 

Péld. 12:3. Az Erös Afzfzony Koronája a' maga Férjének=Az Iftenben bizó KEGYES 

ASZSZONYNAK…, i. m., [22]. 
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férjednek birodalmában léfzen; és önéki hatalma léfzen rajtad.”30 Ahogyan Isten pa-

rancsol a férfinak, úgy parancsol a férfi is a nőnek,tartották. A feleség mindenek-

előtt engedelmességgel tartozott a férjének. Ez alól legfeljebb az menthette fel, ha a 

férfi akadályozta őt vallása gyakorlásában, különben épp a bibliai eredeztetés miatt ke-

resztényi kötelessége volt teljesíteni az ura akaratát.31 Azonban, bár a nő a házasság-

ban alávetett helyzetben volt, a kortársak azt sem tagadták, hogy nagy hatással van 

férje életére, lelkére és pályafutására. 

A temetési prédikációk hosszú listát tárnak elénk a jó feleség tulajdonságairól. En-

gedelmessége mellett a viselkedésének szemérmetesnek, csendesnek, józannak, mérték-

letesnek, békésnek és szelídnek kellett lennie, emellett ügyelnie kellett rá, hogy „társal-

kodás” során csakis megfelelő szavak hagyják el a száját.32 A helyes magatartásra a 

                                                           
30 IMóz. 3,16. (SOLYMOSI, Az Iftenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, i. m., [6].) 

31 SOLYMOSI, Az Iftenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, i. m., [6-7]. 

32 KAMARÁSI György, i. m., [22]; SZÖDI István, Az igaz, és Férjéhez hüféges Felefégnek 

PÉLDÁJA; Mellyet, A' bóldog emlékezetű URI ASZSZONYNAK, TEKÉNTETES NEMZETES 

KERES-EERI KÖLESÉRI SÁRA ASZSZONYNAK meg-hidegedett Tefte felett, emlékezetire, 's 

tifztefségére, a' Háznál lévő Gyülekezet elött le-rajzolt, és befzéllett SZÖDI ISTVÁN, a' Debrec-

zeni Reform. Ekléfiának egyik Tanítója=MONUMENTUM FUNEBRE. Az-az: Iftennek jó-

kedvéből meg- találtatott, fzelíd, és tsendes léleknek rothadatlanságával meg-ékesíttetett, igaz, 

és Férjéhez hűséges Feleségnek, Néhai TEKÉNTETES NEMZETES KERES-EERI 

KŐLESÉRI SÁRA ASZSZONYNAK; TEKÉNTETES, NEMZETES és VITÉZLŐ COMÁROMI 

GYŐRGY URNAK, Tekéntetes Nemes BIHAR Vármegyének fzámos Efztendők alatt, érdemes 

ordinarius Vicé-Ispánnyának: Moftan-is pedig Nemes Szabad és Királyi DEBRECZEN Várasá-

nak hűféges Fő Birájának fzerelmes Házas-társának el-temettetéfének idejekor, Sz. Mihály Ha-
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nőnek különösen oda kellett figyelnie, hiszen nem csak az ő megítélése múlott rajta. 

Ha a közösség szemében a viselkedése nem volt megfelelő, azzal saját maga mellett a 

férje nevére is szégyent hozott. 

Amikor az asszony a nyilvánosság előtt mutatkozott, a megjelenésének ápoltnak, 

rendezettnek és alkalomhoz illőnek kellett lennie. Egy olyan korban, amikor különféle 

intézkedések születtek a ruhaviselési szokások szabályozására, a halotti prédikációknak 

is témája volt a női külső. Solymosi Mihály Kun Borbála temetésén ezzel kapcsolatban 

megengedően nyilatkozik: a ranghoz illő öltözéket Pál apostol sem tiltotta, előkelő kör-

nyezetben igenis méltó módon kell felöltözni. Ráadásul azt is elismeri, hogy a tiszta és 

fehér ruhák az élet örömei közé tartoznak. A nők „tifztefséges öltözettel ékesítsék ma-

gokat” – tisztességes öltözködésük költségét pedig a férjeiknek kell állnia, hiszen az ő 

feladatuk, hogy „feleségeket tifztefségben tartsák”, mindezt bibliai alapon. Cserébe a 

nőknek mértékletesnek kellett lenniük, nem illett kihívóan ruházkodniuk vagy telhetetle-

nül folyton újabb és újabb darabokra vágyniuk. A külsejük csinosításával egyetlen férfi-

nak, a férjüknek volt szabad kedveskedniük – a szépítkezés célja nem lehetett az, 

hogy „máfokat fel-gerjefzfzenek”. A túlzásba vitt cifrálkodás – folytatódik a prédikáció 

- Isten haragját idézi az országra, ahogyan a férfiviseletet és fegyvert magára öltő asz-

szony is helytelenül cselekszik. A korabeli divatról kiderül, hogy a módos nők nyuszt-, 

hiúz-, nyestprémbe öltöztek, amit bársonnyal, vont arannyal, selyemmel díszítettek – a 

selymet egyébként a prédikátor a selyemhernyó ganéjaként határozza meg.33 

                                                                                                                                               
vának 8. napján, 1722. Efztendőben, a' Háznál és a' Temető-helyen el-mondattatott, HALOTTI 

EMLÉKEZETE, Debrecen, Viski Pál, évszám nélkül, [7]. 

33 SOLYMOSI, Az Iftenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, i. m., [7-8], [10-11]. 
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A kifinomult öltözködést az igehirdetések annyira összekapcsolták a női nemmel, 

hogy a női lélekkel kapcsolatban is lelki vagy belső öltözékről szólnak a prédikátorok, 

amire legalább ugyanolyan gondosan kell ügyelni, mint a fizikai ruházatra.34 

A szép ruhák és a vonzó külső önmagában kevés volt, a nőktől elvárták azt is, hogy 

értelmesek – bölcsek – legyenek, hiszen az erős asszony „Férjfiui elmével vetélkedö 

nagy elméjü” nő.35 A vizsgált prédikációkban kevés szó esik az eltemetett nők művelt-

ségéről, de általában elmondható, hogy bölcsességük és tanultságuk nem a szó szoros 

értelmében vett tudományos ismereteket takart, hanem gyakorlatiasságot és életbölcses-

                                                           
34 Ld. SOLYMOSI, Az Istenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, i. m.; VÁRADI TZELEK 

Sámuel, AZON B. EMLEKEZETÜ TEK: TISZTELETES, NEMZETES ASZSZONYNAK Az ö 

Eleihez való takaríttatásakor; a' gyáfzos és firalmas Háznál öfzve-Gyült, Nagy, és Jeles Sokaság 

elött, Azon, már említett EGYHÁZI SZOLGA által, lött HALOTTI PRÉDIKÁLLÁS=HALOTTI 

SIRALOM, és TISZTESSÉG-TÉTEL. Az-az: A' ki-nyomozhatatlan útakon járó ISTENNEK, 

meg-visgálhatatlan, bölts ítéletiböl, teménytelen, 's hirtelenül. az élök' földjéröl ki-vágatott: 

igaz termékeny Szölötönek; életében. jó Férje fzerelmes, és hüséges, elalutt Házas-társának: 

úgymint Néhai TEK: TISZTELETES NEMZETES UBRISI MÁRIA ASZSZONYNAK; TISZTE-

LETES, NEVEZETES, TUDOS TSÉTSI JÁNOS UR-NAK, A' Sáros-Pataki Nemes Collegium-

nak, mint példában, már fok izben, tüznek lángjaival küfzködö; de a' meg-eméfztödéftöl, Ifteni 

erö által meg-tartatott tövis- bokornak: valósággal pedig, az Ifteni tanúságoknak, a' józan el-

mei böltselkedéseknek, és a' tifztességes tudományoknak, magvetö, terjefztö helyének; már fok 

efztendök alatt, Elsö, érdemes, hüséges, igazgató, élefztgetö, 's ékesitö, Profefforának, fzemei' 

kívánságának, gyönyörüségének, utólsó meg-tifzteléfekor. 1730-dik Efztendöben, Mindfzent 

Havának 26. és 29-dik napjain lött, fzent ELMÉLKEDÉSEK, Kolozsvár, Szathmári Pap Sándor, 

1731, [23]. 

35 KAMARÁSI, i. m., [19]. 
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séget, aminek ószövetségi mintája Abigail, valamint bibliai és vallásos tudást, amellyel 

kapcsolatban a „jól tanúltt Lídia” szerepelt a nők példaképeként. Kun Borbárával kap-

csolatban a bölcsességről mint a „kegyefség tudományáról” szól a prédikáció. Lánya, 

Teleki Krisztina is az üdvösség tudományát tanulva készült a felnőtt életre. 36 

„Bárfony árros Lydia: Iften igéjének fzeretöje ’s olvasója” volt Bánffy Kata.37 Köleséri 

Sáráról is kiderül, hogy „magánofon Iften’ befzédének olvasásában hüféges és 

fzorgalmatos: gyermekségétöl fogva tudta a’ Sz. Iráfokat, mellyek ötet böltstsé tették 

az idvefségre.”38 Rhédey Krisztinának „jól tanúlt lelke” volt, ami szintén vallásos tudást 

jelentett.39 Talán olvastak, tanultak mást is a 18. század elejének asszonyai, de az elvárás 

                                                           
36 SOLYMOSI, Az Iftenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, i. m., [13], [15]. 

37 ZOVÁNYI, i. m., [91]. 

38 SZÖDI, i. m., [11]. 

39 RÁCZ Kelemen, DRAGA NYERESEG, Mellyet; Eletében tellyes fzívéből lelkéből kerefett, és 

halálában az ö idvezitö KRISTUSában meg-nyert, Amaz ISTENt félö, jámbor életü, 

ISTENéhez nagy fzeretetü és állhatatofságú Kegyes Özvegy Ur Afzfzony. A' Néhai 

MÉLTOSÁGOS GROFF BETHLENI BETHLEN FERENTZ Ur, HÁZAS-TÁRSA Néhai 

MÉLTOSÁGOS REDEI KRISTINA Afzfzony, Mellyet E' tsekélly Prédikátioban foglalt és ezen 

idvezült Ur Afzfzony' utolsó tifztesség tételekor el-mondott a' Sir felett az Erdö Szent Györgyi 

Reformat. Templomban az egyben gyült Frequentia elött, a' meg-keferedett Uri Atyafiaknak 

vigafztaláfokra RÁCZ KELEMEN A' Buni Reformata Udvari Ecclefiának Prédikátora. 1731. 

Efztendöben Szent Iván havának 10. napján=SZORGALMATOS MARTHA és BUZGÓ MARIA. 

Kiknek, Amaz Iftenfélö, drága erköltsü, Iftenéhez, Kriftusához, fzent Vallásához nagy buzgósá-

gú, fzemes gazda-afzfzonyságával mefzfze terjedt hirü nagy Uri Afzfzony a' Néhai Bóldog 

Emlekezetü MÉLTOSÁGOS GROFF BETHLENI BETHLEN FERENTZ UR ÖZVEGYÉNEK, 
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feléjük mindenesetre az volt, hogy behatóan ismerjék a saját hitüket, és erre neveljék 

gyermekeiket is. (Az sem mellékes, hogy ha tudjuk róluk: olvasták a Bibliát, akkor azt is 

tudjuk, hogy tudtak olvasni.) 

Ubrisi Mária ismereteiről viszont részletesen tudósít a halottas könyve. A sárospataki 

professzor Csécsi János feleségének előzetes műveltségéről nincs említés, de úgy 

emlékeznek meg róla, mint aki tudós férjének érdeklődő és fogékony hallgatósága 

volt. Mihályi Kováts István az özvegyet megszólítva elmondja, hogy „…veled való 

lakásában töled, mint bölts és Tudós Férjétöl eleget tanúlt, gyakran értekezödött az égen 

ragyogó ’s tündöklö fzép tsillagoknak neveirül az Aftronomiáról: gyakran difcurrált ’s 

befzéllgetett veled fzent dolgokról Theologicumokrúl és Philofophicumokról; 

befzéllgetett a’ léleknek halhatatlanságáról és az örökéletröl, (:a’ mellyet el-ért,:) 

mellyet magam-is hallottam. Gyönyörködött a’ fzép hiftoriai befzéllgetésekben.”40 

                                                                                                                                               
MÉLTOSÁGOS REDEI KRISTINA Afzfzonynak, Örökké fenn maradandó emlekezetire nyomtat-

tatta-ki, egyik halálán, 's töle való el-válásán, fzívesen kefergö igaz teftvér Attyafia Mélt. 

BARÓ ANDRASI FERENTZ. Mindenektől kővetendő fzép példája. Mellyet ezen idvezült UR 

Afzfzony hidegedett tetemeinek Koporsóban való tétettetésekor e' tsekély Prédikátzióban fog-

lalt és el-mondott meg-keferedett Uri Attyafiainak vígafztaláfokra 1731 efztendöben Böjt-elö 

Havának negyedik napján az egyben gyült frequentia elött Nagy Búnón RÁCZ KELEMEN Búni 

Reformatus Prédikátor, Kolozsvár, Szathmári Pap Sándor, évszám nélkül [44]. 

40 MIHÁLYI KOVÁTS István, MENNYEI KÍVÁNATOS ÖRÖM, Mellyben E' fok nyomorúsá-

gokkal tellyes Világbúl fzép tsendes halála után bé-érkezett a' Szentek Serege közzül, ama' 

bóldog emlekezetü, fzelíd erköltsü, jámbor, kegyes és ISTENét igazán félö, NEHAI NEMZETES 

UBRISI MARIA ASZSZONY, A' Sááros Pataki N. Collegiumnak érdemes és hafznos TISZTE-

LETES és TUDOS PROFESSORANAK, Szerelmes Házas-Társa, kedves Felesége, fzeme, fzíve 
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Ugyan nem várták el minden feleségtől, hogy széles körűen - gyakran külföldön is - 

képzett, tudományos vagy politikai tevékenységet folytató férfinak egyúttal méltó szel-

lemi partnere is legyen, de Ubrisi Máriával kapcsolatban elismerően szólnak a prédiká-

ciók az asszony elméjéről, és cseppet sem tartják helytelennek, hogy érdeklődött a férje 

szakmai tevékenysége iránt. 

A nő, mint az öltözködéssel kapcsolatban láttuk, csinosíthatta magát, hogy a férje 

tetszését elnyerje, de fontos volt, hogy kizárólag az övét. A férjhez való hűség volt az 

egyik legfontosabb kötelesség a nő számára a házasságban. A férfiak számára a házas-

ságban az egyik legaggasztóbb kérdést az jelentette, vajon gyakori és hosszas távolléteik 

idején otthon maradó feleségük hogyan viselkedik távollétükben, szem előtt tartja-e 

férje tisztességét. A prédikációkban felbukkannak magukat másoknak csinosító asszo-

nyok, akik alig várják, hogy az uruk elmenjen otthonról, és elrettentő antik példákkal is 

találkozunk erkölcstelen nőkkel kapcsolatban. A paráznaság az egyik legsúlyosabb vét-

ség volt, amit házas nő elkövethetett, de, mint azt a prédikációk kiemelik, ez az éppen 

búcsúztatott feleséggel sohasem fordulhatott volna elő, férje bízhatott benne, és nyu-

godt lehetett akkor is, amikor nem tartózkodott odahaza.41 

A férjek betegsége esetén az ápolás, az orvosi ellátásról való gondoskodás a feleség 

feladata volt. Ubrisi Mária nyolc hónapon át tartó súlyos betegsége idején várandósan is 

                                                                                                                                               
gyönyörüsége, kinek fzomorú temetésekor e' MENNYEI ÖRÖMRÖL együgyöen tanított 's 

prédikállott a' Sááros Pataki Templomban: MIHÁLYI KOVÁTS ISTVÁN, A' Pétrahai H. C. L. 

SZ. G. L. T. Kriftus JÉfusnak méltatlan Szolgája, és a' Zempl. Ven. Tractusnak 

Nótariuffa=HALOTTI SIRALOM és TISZTESSÉG-TÉTEL, i. m., [46]. 

41 SZÖDI, i. m., (5); NÁDUDVARI, i. m. [11]. 
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ápolta a férjét, amikor pedig gyógykezelésre Eperjesre vitték őt, a feleség oda is vele 

tartott, és mindent megtett az állapota jobbra fordításáért.42 

Nem csak testi, hanem lelki támasza is volt férjének a jó feleség. A példamuta-

tóan erkölcsös, hívő asszonyok a férjük hitbéli épülését is elősegítették. Éva bűnét 

ugyan nem felejtette az egyház, de a helyesen élő nők egyúttal Sára, Ábrahám példa-

szerűen jó feleségének lányai is voltak, akik olykor férjüknél is nyitottabbak lehettek a 

transzcendens világra, ezért aztán tanácsaikra érdemes volt hallgatnia a férfinak, aho-

gyan Isten sugallatára Ábrahám is meghallgatta Sárát.43 A jó feleség lelki támaszt jelen-

tett a férjének a nehézségek idején vagy betegsége alatt, felvidította, kereste a kedvét 

és megbecsülte. A „megférhetetlen”, Sárospatakon kollégája ellen hadakozó Csécsi 

János mellett Ubrisi Mária úgy jelenik meg, mint lelki fegyverekkel hadakozó férje 

harcostársa.44 

Vajon a társadalmi és egyházi elvárások betartásán túl mennyi érzelem fért meg egy 

18. század eleji házasságban? Láttuk, hogy a házastársak általában nem szerelemből 

köteleződtek el egymás mellett egy életre – ilyesmiről a prédikációk egyike sem tesz 

említést -, akkor hát hogyan érezhettek egymás iránt? A halotti prédikáció műfaja nem 

feltétlenül képes valós választ adni a kérdésre, hiszen inkább az elvárások jelennek meg 

benne, nem pedig az érintettek tényleges érzelmei - de már ezek az elképzelések is so-

katmondóak lehetnek. 

                                                           
42 MIHÁLYI KOVÁTS, i. m., [46]. 

43 SOLYMOSI, Az Iftenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, i. m., [9]. 

44 VÁRADI TZELEK Sámuel, i. m., [18-32]. 
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A feleségeket a kötetek és prédikációk címei nemcsak kedves, hanem gyakran sze-

relmes házastársként írják le, a Wesselényi István után haló Bánffy Kata pedig úgy 

szerepel, mint aki „Férjén való fok firánkozása miatt el-bádgyadván, hozzá való búzgó 

fzerelmében a’ titkos Ifteni igazgatás által el alutt”. Temetésén Zoványi György drámai 

példákat sorol arról, hogy szerelmes nők mi mindenre voltak képesek férjük életének 

megmentéséért, vagy hogyan követték a sírba bánatukban az általuk olyannyira szeretett 

férfit. „Erős vólt e’ kettö között a’ fzeretet, mint a’ koporsó, kemény mint az Halál, a’ 

vizek azt el nem ólthatták” – emlékezett a házaspárra a prédikátor, Szathmári Mi-

hály halotti oratiójában pedig a gyászoló asszony férje „lelkének fele”.45 

Kun Borbála nem kényszerből volt jó feleség, Teleki Józsefet tiszta szívből szólította 

édes urának egészen addig a napig, amikor végül a karjaiban halt meg.46 Az Ubrisi Má-

ria halottas könyvében megtalálható egyik cím szerint az elhunyt asszony Csécsi János 

„Szerelmes Házas-Társa, kedves Felesége, fzeme, fzíve gyönyörüsége” volt. Kettejük 

kapcsolatáról azt is tudjuk, hogy amikor a férj nem sokkal az asszony váratlan halála 

                                                           
45 ZOVÁNYI György, i. m., (83; 89-90); SZATHMÁRI Mihály, HALOTTI ORATIO. Mellyet, 

NÉHAI HADADI LIBER BARO MELTÓSAGOS VESSELENYI ISTVÁN ÚR Ö 

EXCELLENTIAJA Sok jeles Virussai ’s Méltóságos Tifztségei fzerint NAPI fényekkel vetélkedö 

tündöklései után lött fok rendbéli fetétséget okozott EL-ENYÉSZÉSEKOR Követvén azt Ábigail 

elméjü minapi Szerelmes H. Társának MELTOSÁGOS GRÓF LOSONTZI BÁNFFI KATA 

ASZSZONYNAK-is Szomorú példájú Eclipfisse és Halála Siralmas Nemzetünknek Sorsán 

bánkódván, mondott ’Sibón, 1734 -dikben Aug. 22-dik napján SZATHMÁRI MIHÁLY, m Vá-

sárhelyi N. Collegium’ együgyü Tanítója=SERKENTŐ ORA, i. m., [106]. 

46 SOLYMOSI, Az Iftenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, i. m., [14]. 
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előtt Ungvár vármegyébe utazott, Ubrisi Mária nem akarta, hogy a férfi magára hagy-

ja, indulásakor csaknem fél mérföldön át elkísérte, majd sírva tért haza.47 

A megözvegyült férjek a prédikációk szerint keservesen megsiratták elveszített fe-

leségüket, Köleséri Sámuel siránkozó, „nagy bánattal tellyes” levelekben adta hírül 

felesége halálát ismeretségi körének. Az özvegy bánatát a prédikátorok természetesnek 

tartják, csupán a gyász túlkapásaival szemben intik, illetve figyelmeztetik, hogy a társ 

halála is egyike a házasságban felmerülő legnagyobb kísértéseknek, ezért aztán legyen 

erős, és bánatában ne kezdje el méltatlanul számon kérni Istenen, miért kellett a felesé-

gét elveszítenie.48 Hasonlókat olvashatunk a többi prédikációban is – a megözvegyült 

férj bánata minden esetben érthető és indokolt. 

A halotti prédikációk nem adhatnak választ arra, valójában hogyan éltek együtt a 

bennük lefestett férjek és feleségek. Hosszas, más dokumentumokat érintő kutatá-

sok sem feltétlenül tárnák fel az igazságot. De az, ahogyan a korabeli ember a jó 

házasságot elképzelte, mégis elárulja, hogy a békés, meghitt együttélést tekintették 

ideálnak, a kiegyensúlyozott házasélet titka pedig egymás kölcsönös megbecsülése és 

segítése volt. A házastársi szeretetet nagy értéknek tartották, megható példáit nem csak 

bibliai és történelmi anekdotákban, hanem az elhunytak életében is fel tudták mutatni. A 

                                                           
47 MIHÁLYI KOVÁTS István, MENNYEI KÍVÁNATOS ÖRÖM…, i. m., [46]. 

48 SOLYMOSI, Temetési Emlekezetnek…, i. m., (28-29); NÁDUDVARI Péter, A' valóságos jó 

Feleségnek IDEÁJA; Mellyet a' Palotán öfzve-gyültt frequentia elött le-rajzolt, és a' meghólt 

Méltóságos Gróf BETHLEN JUDIT ASZSZONYRA, lélek és igfság fzerint fzabott NÁDUDVARI 

PÉTER, a' Száfzvárosi Refor. Ekléfiának Plébánuffa, és azon Capitulumnak Decanuffa, 1720. 

efztendönem. Böjtelö hav. 18-dik napján=LUGUBRE SACRUM…, i. m., [11]. 
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szeretet együtt járt a harmónia fenntartásával a közös élet során, áldozatkészséggel a társ 

súlyos betegsége esetén és a halála utáni mélységes gyásszal, fájdalommal. 

Az a szerelem, amit a halotti prédikációk bemutatnak, nem valamiféle szenvedélyes, 

lángoló érzelem, hanem férfi és nő sírig tartó, erős szövetsége, ami átvészeli a nehéz 

időszakokat is, és átsegít az élet megpróbáltatásain. 

Éppen ezért tévedés a kora újkori házasságot úgy elképzelni, mint egy csak gyerek-

nemzési célú intézményt, bár természetesen fontos része volt ez is. 

3.2. Gondos anyák 

A feleség leglényegesebb feladatai közé tartozott, hogy gyermekeket szüljön a férjé-

nek. Nádudvari Péter egy helyen kifejti, hogy a házasság állapota kedvesebb Istennek, 

mint a szüzesség, hiszen a feleségeknek köszönhető, hogy „a’ fzent mag fzaporodik”.49 

Mivel a nők fiatalon házasodtak, nagyon korán megkezdték a várandósságok soroza-

tát, ami kezdetleges egészségügyi viszonyokkal társulva gyakran okozta az anyák halálát 

vagy tartós gyengélkedését.50 A gyermekhalandóság még ennél is tragikusabb képet 

mutatott. Köleséri Sára tizennégy gyermeknek adott életet, akik közül azonban csak 

öten élték túl anyjukat.51 Bánffy Kata nyolc gyermekéből négyet veszített el.52 

                                                           
49 NÁDUDVARI, i. m., [10]. 

50 BELLÁGH, i. m., 212. 

51 SZÖDI, i. m., [4-5]. 

52 SZATHMÁRI Mihály, HALOTTI ORATIO. Mellyet, NÉHAI HADADI LIBER BARO 

MELTÓSAGOS VESSELENYI ISTVÁN ÚR Ö EXCELLENTIAJA Sok jeles Virussai ’s Méltósá-

gos Tifztségei fzerint NAPI fényekkel vetélkedö tündöklései után lött fok rendbéli fetétséget oko-

zott EL-ENYÉSZÉSEKOR Követvén azt Ábigail elméjü minapi Szerelmes H. Társának 
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Ubrisi Mária kilenc gyermeket szült, közülük négyet eltemetett. Az emlékére kiadott 

halottas könyvből szokatlan részletességgel olvasható ki tizedik terhességének tragi-

kus végkimenetele. Az asszony nem sokkal a szülés várható időpontja előtt még aktív 

volt, ráadásul férje elutazása miatt rá maradt az egész ház gondja. Talán nem is 

aggódott különösebben, hiszen János fiát sokkal zaklatottabb körülmények között 

várta férje súlyos betegsége alatt. Egyik este aztán hirtelen rosszullét tört rá, ami 

heves fájdalmakkal és erős vérzéssel járt.53 Annyi ereje még maradt, hogy másnap 

hajnalban elbúcsúzzon az időközben hazaérkezett férjétől, de délelőtt tíz óra körül 

meghalt. Csécsi Jánost a felesége temetésén Mihályi Kováts István azzal vigasztalja: 

jobb, hogy az asszonnyal együtt a magzat is odaveszett, hiszen különben az öt árva 

mellett még egy dajka nélkül maradt csecsemőt is nevelnie kellene.54 

Bethlen Judit halálát a temetésen elhangzott prédikációk nem részletezik, de a szülés-

sel és anyasággal kapcsolatos homályos bibliai utalások mintha azt sejtetnék, hogy ő is 

egy szerencsétlenül végződött terhesség következtében hunyt el.55 

A prédikációk a gyermekek elnevezésének okát két esetben említik, egyszer Csécsi 

János és Ubrisi Mária János fiával kapcsolatban – az anyja nevét viselő legidősebb 

                                                                                                                                               
MELTOSÁGOS GRÓF LOSONTZI BÁNFFI KATA ASZSZONYNAK-is Szomorú példájú 

Eclipfisse és Halála Siralmas Nemzetünknek Sorsán bánkódván, mondott ’Sibón, 1734-dikben 

Aug. 22-dik napján SZATHMÁRI MIHÁLY, m Vásárhelyi N. Collegium’ együgyü Tanító-

ja=SERKENTŐ ORA, i. m., [105] 

53 VÁRADI TZELEK, i. m., [31-32]. 

54 MIHÁLYI KOVÁTS, i. m., [46-47]. 

55 SOLYMOSI, Temetési Emlekezetnek…, i. m., [22-25]. 
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lányra az egyik kötetbeli vers tér ki –, sokkal érdekesebb viszont Rhédey Krisztina 

keresztnevének története.56 

Róla ugyanis fennmaradt, hogy édesanyja, Serédi Zsófia még a születése előtt, egy 

temetésen elmondott prédikációban halotta a Krisztina nevet, ami akkor annyira megtet-

szett neki, hogy elhatározta: ha a gyermeke lány lesz, erre a névre keresztelteti majd.57 

Az anyától elvárták, hogy gondoskodjon gyermekei vallásos neveléséről, hogy is-

tenfélő hívekké váljanak. (Természetesen nem csak neki, hanem az apának is jó példát 

kellett mutatnia.) Köleséri Sára temetésén elhangzott, hogy gyermekei lelki épülésére 

reggelente és esténként is szánt időt.58 

A fiúkat igyekeztek taníttatni, így például apja mintájára az ifjabb Csécsi Jánost is 

tudományos pályára szánták szülei, Köleséri Sára és Komáromi György két idősebb 

fiáról pedig megtudjuk, hogy anyjuk halálakor már ők maguk is politikai tisztségeket 

viseltek.59 A lánygyermekek otthon, az anyjuktól lesték el mindazt, amit a háztartásról 

és a helyes női viselkedésről tudniuk kellett későbbi életük során. 

                                                           
56 VÁRADI TZELEK, i. m., [31]. 

57 RÁCZ, DRÁGA NYERESEG…, i. m., [43]. 

58 SZÖDI, i. m., [12]. - Mindez talán az apai példa hatása volt, hiszen az idősebb Köleséri Sá-

muel nagy fontosságot tulajdonított a házi áhítatoknak, a témával kapcsolatos művét pedig még 

a 19. században is olvasták a debreceniek. (CSORBA Dávid, A zászlós bárány nyomában: a 

magyar kálvinizmus 17. századi világa, Budapest, Kálvin, 2011, 17.) 

59 MIHÁLYI KOVÁTS, i. m., [47]. 
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Bánffy Kata már férjezett lányait úgy említik a temetésen, mint akik édesanyjuk há-

zasságának láttán sajátították el a párjukkal való harmonikus együttélés módját.60 Kun 

Borbála halálakor Teleki Krisztina éppen férjhez menetelére készülve maradt árván. A 

prédikátor megdicséri őt, amiért erkölcsös, keresztényi viselkedés terén mindig hűen 

követte az édesanyja példáját. Azonban azt sem titkolja, hogy az anya korai halálával az 

ifjú Krisztina milyen nehéz helyzetbe került: 

„Kivánta ugyan látni örömödet, fiettette jó karban venni dolgaidat; de mikor leg-

jobban gyönyörködik vala benned; magad is mikor leg-inkább ragafzkodol vala hozzá, 

és fokat várfz vala jó és fzíves Anyai indúlatjától, jövendö elömeneteledre; föt körülötted 

való dajkálkodását, tanáts-adását, édes Anyai segédségét, mikor leg-fzívesebben óhajtod 

vala; akkor hagya-el, elég gyáfzodra és fzomoruságodra!”61 

Az anyák tehát gondoskodtak fiaik és lányaik keresztény neveléséről, és elindítá-

sukról felnőtt életükbe. De vajon milyen lehetett eközben anyák és gyermekek kapcsola-

ta? 

Valaha elterjedt nézet volt, hogy a kora újkorban, amikor még nagyon magas volt a 

gyermekhalandóság, a szülők kevésbé ragaszkodtak a gyermekeikhez, a velük szembeni 

viselkedésük inkább távolságtartó volt, szinte rideg. Mára a kutatások ezt megcáfolták.62 

                                                           
60 SZATHMÁRI, i. m., [109]. 

61 SOLYMOSI, Az Iftenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, i. m., [15]. 

62 A témával foglalkozó tanulmánykötet: Gyermek a kora újkori Magyarországon: „adott Isten 

hozzánk való szeretetéből… egy kis fraucimmerecskét nekünk”, szerk. PÉTER Katalin, Buda-

pest, Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, 1996. 
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Köleséri Sára nem csak abban volt példamutató, ahogyan nevelte a gyermekeit, ha-

nem abban is, mennyire szerette őket.63 Kun Borbárát a halála előtt az aggasztotta a 

legjobban, mihez kezd majd nélküle a fia és a lánya. A halotti prédikációkból nem csak 

az derült ki, hogy Krisztina sorsát igyekezett egyengetni, hanem az is, hogy József úrfi a 

névnapján minden évben verssel köszöntötte fel az édesanyját.64 Ubrisi Mária gyerme-

kei közül a prédikációk kiemelik Jánost, aki az apja után kapta a nevét, és akit egy ne-

héz élethelyzetben az anyja úgy képzelt el, mint későbbi támaszát a férje halála után. 

Végül az apa életben maradt, de a fiúhoz továbbra is nagy reményeket fűztek a szülei.65 

Gyalakúti Lázár János, a költő fiatalon verset írt édesanyja emlékére annak halottas 

könyvébe.66 Kun Borbála temetésén életben maradt, idős édesanyját Solymosi Mi-

hály nem is nagyon próbálja vigasztalni, hiszen az anyák számára felnőtt, családos 

gyermekük halála is élethosszig tartó fájdalmat jelent.67 

A nők nem feltétlenül csak a saját gyermekeiket nevelték. Bethlen Juditot korai elárvu-

lása után Klára nővére vette magához, és a Bánffy családnál nőtt fel.68 Rhédey Krisz-

                                                           
63 SZÖDI, i. m., [13]. 

64 SOLYMOSI, Az Iftenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, [14-15]. 

65 MIHÁLYI KOVÁTS, i. m., [47]. 

66 GYALAKUTI LÁZÁR János, „Mind jók ’s mind gonofzok az Urtól fzármaznak…”=LUGUBRE 

SACRUM…, i. m., [31-32]. 

67 SOLYMOSI, Az Iftenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, i. m., [14]. 

68 SZATHMÁRI Mihály, HALOTTI ORATIO. Mellyben, Az Iftentöl taníttatott Jó Léleknek, az 

örökké megmaradandó halhatatlan kíntsre, és ditsöségre való bölts, és maga terméfzetivel 

megegyezö vágyakozásáró l, a' feljebb jelenttetett Iftenfélö Néhai MÉLTOSÁGOS GROF URI 
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tina, akinek saját gyermekeiről nem tesznek említést a halotti prédikációk, Pongrátz 

Györgyné Rhédey Anna asszonyt és Bánffy Zsuzsánnát saját lányaiként szerette. Az épp 

akkoriban nősülő Bánffy Péter boldogságát is nagyon szerette volna látni – de a férfi 

párjával már nem találkozhatott a halála miatt.69 Úgy tűnik tehát, hogy bár neki magá-

nak nem volt vér szerinti gyermeke, anyai érzéseit a rokonságában sikerült kamatoztat-

nia. 

3.3. Szemes gazdasszonyok 

A jó feleség segítette férje munkáját az aeconomia terén is. Hagyományosan a férfi 

feladata volt a döntés a gazdasági kérdésekben, de ha valamilyen hivatalos elfoglaltsága 

elszólította otthonról, akkor a felesége vette át tőle a családi javak kezelését. Ugyanez 

történt akkor is, ha a férfi lebetegedett. 

Mivel a férj közéleti tisztsége vagy szakmai tevékenysége sok időt és energiát igé-

nyelt, a háztartás vezetése a nő feladata volt. Az igazán jó feleség mellett „nem fzükség 

a’ Férjfiúnak mindent a’ házban a’ maga fzemeivel meg-tekínteni” – mondja Szödi 

István Köleséri Sára temetésén.70 A nő uralma otthona falain belül a férfi nő fölötti 

uralmához hasonló. Ahogyan Isten a férfi nevében parancsol a feleségének, úgy paran-

csol a feleség a férj nevében a háznépének.71 

                                                                                                                                               
ASZSZONY Tefte felett, a' Batzai Udvarháznál, röviden befzélgetett SZATHMÁRI MIHÁLY, a' 

S:p. M:Vásárhelyi Reform: Collegium Profeffora=LUGUBRE SACRUM, i. m., [19]. 

69 RÁCZ, SZORGALMATOS MARTHA…=SZORGALMATOS MARTHA…, i. m., [21]. 

70 SZÖDI, i. m., [7]. 

71 Uo. [9-11]. 
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Teszi ezt „illendö és meg-mérséklett keménységgel”.72 De nem csak parancsol, 

ügyelnie is kell rájuk, gondoskodni fizikai szükségleteikről és lelki életükről egyaránt. 

Míg a bibliai Márta alakja máshol úgy szerepel, mint aki a krisztusi tanítást hallgató 

testvérével, Máriával szemben a fizikai világra fordít nagyobb figyelmet, a jó gazdasz-

szonyokat vele azonosítani elismerést jelentett. Azt tartották ideálisnak, ha egy nőben a 

két viselkedésminta egyesült, tehát odahaza Mártaként viselkedett, a templomban 

pedig nyitott szívvel hallgatta az igét, mint Mária. Ez a kettősség gyakran előkerül a 

prédikációkban.73 A szorgalom a nők nagyra becsült erénye volt. Halottas könyve sze-

rint Ubrisi Máriának a halálát is ez okozta, hiszen még nem sokkal a szülés várt ideje 

előtt is tevékenykedett az otthonában, hogy ezzel épp házon kívül tartózkodó férjének 

kedveskedjen.74 

A jó gazdasszony nem csak megtartotta és gyarapította a család javait, hanem bőke-

zűen adakozott is. Rhédey Krisztina például amellett, hogy „Iften fzolgait az Iften titka-

inak hűséges sáfárit, Mint mennyei Urának legatufsit” támogatta, és a „Collegiumok, 

lelki Dajkák, Scholák” részére is adományozott, „nem utálta meg a’ fzegényeket is, 

mert vólt egy ajtaja Házának, mellyen a’ fzegények minden audentia nélkül bátran 

                                                           
72 NÁDUDVARI, i. m., [11]. 

73 A Rhédey Krisztina koporsóba tételekor elmondott prédikáció címe SZORGALMATOS 

MARTHA és BUZGO MARIA, amelyben a példamutató özvegyasszonyt mindkét nőalakkal 

párhuzamba állítja Rácz Kelemen, de a halotti versekben is gyakoriak a Kun Borbálát méltató-

hoz hasonló sorok: „Házánál vólt Mártha, / Templomban Mária…” (SOLYMOSI, Az Iftenben 

bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, i. m., [16].) 

74 VÁRADI TZELEK, i. m., [32]. 
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bé járhattak.”75 De nem csak ő, mások is adtak az egyházak, a kollégiumok és a sze-

gények javára. A jótékony asszonyokat az újszövetségi Tábithával állították párhuzamba 

a prédikációk, aki híres volt jócselekedeteiről, és végül pártfogoltjainak köszönhette, 

hogy Péter apostol segítségével feltámadt a halálból.76 

3.4. Özvegység 

Főként a házas nők halála után jelentek meg halottas könyvek, elsősorban a 

férjek állítottak velük emléket feleségüknek. Ezért aztán a házaséletről tudhatunk meg a 

legtöbbet a nők életéről szóló halotti prédikációk alapján, a Rhédey Krisztina emlékére 

kiadott nyomtatvány viszont arról beszél, hogyan élhetett megfelelően egy korabeli 

özvegyasszony. 

Akkoriban akár a férfi, akár a nő veszítette el házastársát, főként fiatalabb korban 

célszerű volt újraházasodnia. Bethlen Judit először Lázár György felesége volt, később 

hozzáment Köleséri Sámuelhez, elhunyt férje orvosához. Erről viszont a halotti prédiká-

ciókban nem történik említés, az előző házasság tényére csak az elhunyt feleség három 

gyermekének vezetékneve utal. 

Gróf Bethlen Ferenc felesége, Rhédey Krisztina viszont nem ment még egyszer férjhez, 

miután tízévi házasság után, alig huszonöt évesen özvegyen maradt. A halottas könyv-

ből nem derül ki, hogy ez az elhunyt férje iránti mély érzelmeinek vagy esetleg a házas-

                                                           
75 RÁCZ, DRAGA NYERESEG…, i. m., [46]. 

76 SOLYMOSI, Az Iftenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, i. m., [16]; SZÖDI, i. m., [13]; 

RÁCZ, SZORGALMATOS MARTHA…, i. m., [24]; ZOVÁNYI, i. m., [91]. 
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ságról szerzett kellemetlen tapasztalatainak következménye volt. Mindenesetre ezután 

élete hátralévő huszonöt évét mint 

„ISTENt félö, jámbor életü, ISTENéhez nagy fzeretetű és állhatatofságú kegyes öz-

vegy Úr Afzfzony” töltötte el.77 

Rhédey Krisztina tevékeny életet élt. Okos gazdasszony volt, aki a vagyonát megfe-

lelően igazgatta. Halála után a sareptabéli özvegyhez hasonlították, aki úgy tudott önzet-

lenül adni, hogy közben mégis megmaradtak a javai. Tekintélyes vagyonából bőkezűen 

támogatta az egyházat, az akadémiai diákokat, a szegényeket.78 Saját költségén adatta 

ki Dobrai Csulak Sámuel Lelki olaj című művét 1730-ban, amit sokakhoz el is 

juttatott. (Ezért egyébként támadások is érték a prédikátor által pontosabban meg nem 

nevezett irigy és farizeus személyek részéről.)79Az általa támogatottakkal kapcsolatot 

tartott. Kedvelte a beszélgetéseket, egyháziakkal és világiakkal egyaránt megfelelően el 

tudott társalogni az adott illetőt érintő témákról.80 

Társadalmi kapcsolatain kívül a családi kötelékeit is gondosan ápolta, a rokonait na-

gyon szerette. Közeli hozzátartozói a halála után nem csak formalitásnak tekintették a 

gyászt, hanem legbelül is érezték - derül ki a halottas könyvéből, amit egyébként szintén 

egy „halálán, ’s töle való elválásán, fzívesen kefergö igaz teftvér Attyafia”, báró András-

sy Ferenc rendelt meg.81 

                                                           
77 Ld. Rácz Kelemen prédikációjának címét. 

78 RÁCZ, DRAGA NYERESEG…, i. m., [46]. 

79 UŐ., SZORGALMATOS MARTHA…, i. m., [20]. 

80 UO., [19]; UŐ., DRAGA NYERESEG…, i. m., [46]. 

81 Ld. kötetcím, ill. RÁCZ, DRAGA NYERESEG…, i. m., [47-49] 
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Ahogyan a feleség, úgy az özvegy magatartásának is példásnak kellett lennie, 

ami Rhédey Krisztina esetében teljesült, hiszen méltón gyászolta párját huszonöt éven 

át. Özvegyként továbbra is halott férje nevéért tartozott felelősséggel: „difzire éle ez e’ 

Groffi Háznak a’ Bethlen Familiának Méltóságát, Tifztefségét, fzép hírét nevét minden-

kor maga elött vifeli vala, néhai bóldog emlékezetü Méltóságos Férje nevét halálig 

ditséretefen megtartá”.82 

A prédikációk végén versben is lefestett özvegységet halványan még ennyi év 

elteltével is áthatotta a bánat: a feleség „Hufzon-öt efztendön keservek Márája” volt, 

akinek férje halálával „napja lön homályos”.83 Eközben mégis egy kiterjedt kapcsola-

tokkal rendelkező nő képe rajzolódik ki előttünk, aki egyedül is megállta a helyét a vi-

lágban, és tartalmas életet élt - halála után pedig számos híve hálásan emlékezett meg 

róla. 

4. Hitélet 

A házasélet követelményei mellett, mint az egyház valamennyi tagjának, a nőknek is 

figyelembe kellett venniük a vallás általános előírásait, életük minden területén Istennek 

tetszően viselkedni, illetve megfelelően gyakorolniuk a hitüket, hogy biztosítsák lelkük 

üdvösségét, és haláluk valóban megboldogulás legyen. 

A nő helyét az egyház ugyan alárendeltnek jelölte ki a házasságban és általában az 

életben, de ez az üdvösség szempontjából nem jelentett valamiféle behozhatatlan hát-

rányt. „Bizony fzemély- válogatás nélkül, Iften’ tekínteti elött betsületesek, a’ Sárá-

                                                           
82 UO., [49]. 

83 RÁCZ, SZORGALMATOS MARTHA…, i. m., [24]; UŐ., DRAGA NYERESEG…, i. m., [50]. 
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nak nem tsak fijai; hanem, hitbéli leányi-is (..) Mert a’ mi Urunknál Iftenünknél 

nintsen fzemély válogatás a férjfiu és az afzfzony között; hanem minden valaki az Iftent 

feli, és igazságot tselekedik, kedves Iften elött...”84 

A hit megélésének bibliai példájául a nők elé Máriát állították. Mária a Krisztust 

vendégül látó Márta testvére volt. Míg Mártát lefoglalták a vendéglátás feladatai, 

addig Mária leült Jézus lábaihoz, és a tanításait hallgatta. Amikor a nővére meg-

jegyzést tett erre, Jézus így felelt neki:”Mártha, Mártha fzorgalmatos vagy, és fokra 

igyekezel, de egy a’ fzükséges dolog: Mária pedig a’ jobb réfzt válafztotta melly el-nem 

vétetik ö töle”.85 Ezzel a prédikátorok arra akarták emlékeztetni az asszonyokat, hogy 

bármekkora felelősséggel tartoznak a háztartásért, gazdaságért és más világi dolgokért, 

számos feladatuk mellett nem szabad megfeledkezniük a lelkükről sem. Az egyház a 

nőktől is elvárta hitük alapos ismeretét és vallásuk e szerint történő gyakorlását nem 

csak a templomi istentiszteletek alkalmaival, hanem otthonuk falai között is. A 

hívő asszony rendszeresen imádkozott, valamint odafigyelt családja és háznépe lelki 

életére is. 

Az élete során őt érő csapások sem tántoríthatták el hitétől, azokat Isten akaratába va-

ló belenyugvással kellett tűrnie.86 

Az Istenbe vetett bizalom fontos mércéje volt a betegségek viselése, a haldoklás és 

meghalás módja. A vizsgált prédikációk erre minden esetben viszonylag részletesen 

kitérnek. A súlyos betegségeket, akár gyors lefolyásúak voltak, akár hosszas szenvedé-

                                                           
84 SOLYMOSI, Az Iftenben bizó KEGYES ASZSZONYNAK…, i. m., [4]. 

85 Lk. 10,38-42. (RÁCZ, SZORGALMATOS MARTHA…, i. m., [3].) 

86 KAMARÁSI, i. m., [19]. 
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seket okoztak a halál előtt, a példamutató elhunyt a szövegek szerint csendesen, beletö-

rődéssel és Isten felé fordulva viselte, Rhédey Krisztina például betegsége alatt böjtölt, 

és napi két-három órát imádkozott, Kun Borbára szintén imádkozott és magában zsoltárt 

énekelt a halálos ágyán. Viszont ez nem jelentette, hogy a haldokló és a hozzátartozói 

emellett ne tettek volna meg mindent a gyógyulás érdekében a korabeli egészség-

ügyi lehetőségekhez mérten. Széki Teleki József költséget nem kímélve próbálta elősegí-

teni felesége gyógyulását, és halála előtt az özvegy Rhédey Krisztina is „El- követte 

(…) az efzközöket”. Az orvostudományhoz fordulni baj esetén nem volt elítélendő do-

log, ha a beteg közben „a’ nyavalyának ki menetelit Iftenre bizta”.87 Velük ellentétben 

Bánffy Kata nem igyekezett kigyógyulni betegségéből, és halálért fohászkodott, de ez a 

férje iránt érzett gyász következménye volt, nem pedig valamiféle vallási fanatizmusé.88 

A halotti prédikációk érthető módon igyekeznek a gyászolók számára valami szépet 

találni az elhunyt halálában. Ez lehet az, hogy hosszas haldoklása alatt mellette voltak a 

szerettei, de arra is kitérnek, hogy az elhunyt gyakorlatilag élete utolsó napjáig aktívan 

megélte a hitét, és így távozott az életből. A halotti prédikációk tehát nem csak élni 

tanították a temetésre összegyűlt közösséget, hanem emlékeztették a híveket a halál 

elkerülhetetlenségére, és bemutatták nekik a helyes élet mellett a helyes halál mintáját is.  

                                                           
87 RÁCZ, DRAGA NYERESEG…, i. m., [46-47]; SOLYMOSI, Az Iftenben bizó KEGYES 

ASZSZONYNAK…, i. m., [13-14]. 

88 T. CSEPREGI Ferenc (?), SZENT LETZKE=SERKENTŐ ORA, i. m., [59]. 
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Befejezés 

„Bizonyos, hogy voltak a régi időkben is felemelő példái a hitvestársi, szülői és 

gyermeki szeretetnek, de a családi élet harmóniája nem volt gyakoribb, mint ma. Csupán 

a hierarchia volt erősebb; nagyobb a fegyelem és nagyobb a dolgok rendjének megvál-

toztathatatlanságában való hit” - írta Bobula Ida az 1930-as években.89 

Mint korábban említettem, a halotti prédikációk sosem mutatják be a teljes igaz-

ságot, inkább csak az elvárásokat. Ezek a magánélet területén csaknem ugyanazok vol-

tak, mint Bobula Ida korában vagy napjainkban. Az otthoni harmónia, a házastársak 

közötti meghitt kapcsolat, megbecsülés és bizalom, a gyermekek gondos, szeretetteljes 

nevelése és a közös munkálkodás a család javainak gyarapításáért olyan értékek, ame-

lyek az azóta eltelt évszázadokban is megőrizték aktualitásukat. Ami folyamatosan vál-

tozott, az a fentiek megvalósításáról vallott elképzelés. 

A vizsgált prédikációk egyetlen vallás vezető értelmiségének asszonyaival foglal-

koznak. Ezeknek a nőknek meghatározott helyük volt az otthoni hierarchiában – férjük-

höz képest alá-, de a háznéphez képest fölérendelt. A ház urának tekintélye erős volt és 

elméletileg megkérdőjelezhetetlen. De ugyanazok a prédikációk, amelyek ezt a megfel-

lebbezhetetlen fölényt hirdették, arra is felhívták a figyelmet, hogy az engedelmes és jó 

asszonyok férjüktől kellő megbecsülést érdemelnek. 

Míg férfi hozzátartozóik előtt pályák sokasága állt nyitva, e nők számára a házastársi 

szerep volt az egyetlen lehetőség. Feleség státuszuk pontosan körülhatárolt feladatkörrel 

járt, a férfi és a nő szerepei között éles választóvonal húzódott. A férfiak életük során, 

                                                           
89 BOBULA, Uo., 41. 
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munkájukkal összefüggésben sokak életére hatottak közvetlenül. A nők terepe a családi 

otthon, birtok, illetve a jótékonykodás volt, viszont a prédikációk alapján ők is megér-

demelték az elismerő szavakat haláluk után mindazért, amit életükben tettek. 

Az általam vizsgált halotti prédikációkban búcsúztatott női lelkeket az egyház nem te-

kintette másodrangúnak, az elhunytakról való méltó megemlékezés pedig a nőkre is 

vonatkozott. A mozgásterük ugyan korlátozott volt, de ezeket az asszonyokat becsülték 

azért, amit életükben tettek. 

Hogy ez kijárt nekik, arról nyomtatott halottas könyveik is tanúskodnak. 
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BIOERÓZIÓS NYOMOK KOVÁSODOTT FÁK 

MARADVÁNYAIN A MAGYARORSZÁGI MIOCÉNBŐL 

Szerző: Tari Georgina 

földrajz (BSc), végzett hallgató 

Konzulens: Dr. Dávid Árpád főiskolai docens 

II. helyezés 

Bevezetés, célkitűzés 

A különféle famaradványokon tengeri és szárazföldi környezetben sokféle élőlény 

alakíthat ki bioeróziós nyomot. A famaradványok és a rajtuk megjelenő életnyomok a 

kovagéllel történő átitatódás eredményeképpen a későbbi földtörténeti korokra jól meg-

őrződhetnek. A különféle bioeróziós nyomok tanulmányozásával pedig értékes ősföld-

rajzi és őskörnyezeti információkat kaphatunk az egykori lelőhelyekre vonatkoztatva. 

A dolgozat célkitűzése vizsgálni és bemutatni harminchat magyarországi lelőhelyről 

származó miocén korú kovásodott famaradványon előforduló szárazföldi és tengeri kör-

nyezetben keletkezett bioeróziós nyomokat, azoknak a famaradványokon való előfordu-

lásának gyakoriságát, elhelyezkedését; valamint leírni a létrehozó szervezeteket és meg-

határozni a kovásodott famaradványokat a lehető legmagasabb szinten.  

A kapott adatok alapján végül paleoökölógiai és ősföldrajzi következtetéseket teszek. 

A dolgozat elkészítéséhez nyújtott segítségéért sokaknak tartozok köszönettel. Kö-

szönöm Dr. habil Fűköh Leventének, a Mátra Múzeum igazgatójának, hogy lehetővé 
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tette számomra a múzeum Paleobotanikai Gyűjteményében található kovásodott fama-

radványok vizsgálatát. Köszönöm Fodor Rozáliának, a gyöngyösi Mátra Múzeum muze-

ológusának, múzeumpedagógusának a kovásodott famaradványok azonosításában nyúj-

tott segítségét. Köszönettel tartozom Kovács Tibornak, a gyöngyösi Mátra Múzeum 

entomológusának, hogy felvilágosítást adott a recens rovarok bioeróziós nyomairól. 

Köszönöm Jorge Genise-nek, a Buenos Aires-i (Argentína) Természettudományi Múze-

um (Museo Argentino de Ciencias Naturales) szakemberének, hogy szakmai tanácsaival 

segítette kutatásomat. 

Hálával tartozom hallgatótársaimnak, Balaska Piroskának, Bíró Juditnak, Herenik 

Gábornak, Kelemen Gergőnek, Nagy Krisztinának, Pintér Lillának és Sápi Annának, 

hogy a terepbejárásokon való részvételeikkel segítettek a kovásodott fák maradványai-

nak gyűjtésében. 

2. A kovásodásról és a kovásodott famaradványokról általában 

A kovásodott famaradványok a földtörténeti múltban élt egykori fák és farészek 

fosszíliái.  

A kovásodott ősmaradványok az egyik legjobb megtartású kövületek, ezért hazánk 

területéről az eddig ismert legidősebb kovásodott famaradványok perm korúak (GÉCZY, 

1989; SZÓNOKY, 2004; ÉBERHARDT – SZENDRŐDI, 2005).  

A kovásodott famaradványok a valódi fosszíliák csoportján belül a pszeudomorfózák 

közé tartoznak, amely arra utal, hogy anyagkicserélődéssel járó fosszilizáció során őr-

ződtek meg (BOGSCH, 1970; SZÓNOKY, 2004). 
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A kovásodás megfelelő környezeti feltételek mellett bármely földtörténeti periódus-

ban bekövetkezhetett. Hazánk területéről előkerült kovásodott famaradványok lehetnek 

perm, alsó- és középső-jura, kréta, eocén, oligocén, miocén és pliocén korúak. Többsé-

gük azonban miocén korú, mivel az akkor működött vulkánok nagymennyiségben szol-

gáltattak riolitot, amelynek hidrotermális bomlása során kovagél keletkezett (GÉCZY, 

1972; FŐZY – SZENTE, 2007). 

A kovagél vegyi (kémiai) és szerves eredetű lehet. Kiválása a nyomás, a hőmérséklet 

és a pH viszonyoktól függ. A kémiai kicsapódás során keletkező kovaanyag a felszíni és 

a vízalatti mállás, a felszíni és a vízalatti vulkáni és utóvulkáni működés eredménye. 

Vulkánműködéskor a folyamatot kísérő, kovasavban gazdag, meleg vizes feltörések 

biztosítják a kovaanyagot. A kovasavban gazdag víz fokozatosan kitölti a famaradvá-

nyok repedéseit és hézagait, amely során a fa rostjai szilikátmolekulákkal töltődnek fel. 

A szerves eredetű kovagél felhalmozódását pedig kovavázas élőlények, a kovamo-

szatok (Diatomaceae), a sugárállatkák (Radiolaria), és a kovaszivacsok (Silicispongia) 

eredményezik (VADÁSZ, 1955; VADÁSZ, 1963; GÉCZY, 1972; BALOGH, 1992; 

ÉBERHARDT – SZENDRŐDI, 2005; FŐZY – SZENTE, 2007). 

A kovásodás sekély vízzel borított környezetben (folyótorkolat, deltaüledék, kiszára-

dó partszegély, lagúna), kovaoldat jelenlétében következik be.  

A kovával való átitatódás feltétele, hogy a sejtekben a szerves kolloidanyag tartalma 

lecsökkenjen, azaz a sejtszövet kiszáradjon. A folyamat során az amorf kvarc pedig 

kitölti a fa sejtüregeit, továbbá beépül a sejtfalak anyagába.  
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A kovával történő átitatódás alacsony hőmérsékleten végbemenő, kívülről befelé ha-

ladó, lassú, hosszadalmas folyamat, amelynek eredményeképpen a fa szövete kiválóan 

megőrződik (VADÁSZ, 1963; GÉCZY, 1989; SCHWEINGRUBER ET AL. 2006). 

A kovásodott ősmaradványok megtartási állapota szerint a kovásodás több típusát 

különböztetjük meg. Ha a kovagél a farész hézagait, üregeit tölti ki, akkor „kovásításról” 

beszélünk. Abban az esetben, amikor a kovaanyag teljes mértékben átitatja a fatestet, 

akkor azt „átkovásításnak” nevezzük. Ha a szerves anyag elpusztul és az egész famarad-

vány kovaanyagúvá válik, akkor pedig „megkovásodásról” beszélünk (VADÁSZ, 1963). 

A kovásodott famaradványok autochton és allochton módon halmozódhatnak fel. 

Abban az esetben, amikor a fákat, illetve a farészeket a vulkáni tufaszórás vagy a víz 

gyorsan elönti, akkor azok autochton módon, helyben, akár függőleges helyzetben 

megkovásodhatnak. Állóhelyzetben megőrződött kovásodott fatörzseket találhatunk 

hazánk területén Buják és Sajókeresztúr környékén. A kovásodás azonban kizárólag a 

faanyagra fejti ki hatását, ezért gyakori eset, hogy törmelékként továbbszállítódnak, 

amely során felszínük erősen erodálódik, koptatódik. Ekkor allochton felhalmozódásról 

beszélünk, mert a kovásodott famaradványok vízszintes helyzetben, töredékes állapot-

ban, távoli helyen őrződnek meg. Allochton felhalmozódás esetén pedig koruk nem 

egyezik meg azoknak a képződményeknek a földtani korával, amelyekből előkerülnek 

(ANDREÁNSZKY, 1954; VADÁSZ, 1963; BELLÁNÉ PELSŐCZI, 1992). 
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3. A bioerózió  

3. A bioeróziós nyomokról általában 

A bioeróziós nyomok a nyomfosszíliáknak azon típusai, amelyeket élő szervezetek 

hoznak létre szilárd aljzaton. Tanulmányozásukkal az őslénytan paleoichnológiai tudo-

mányága foglalkozik.  

A „bioerózió” fogalmat C. NEUMANN vezette be 1966-ban a „biológiai erózió” rövi-

dített formájaként, amelyet élő szervezet által szilárd aljzatba történő behatolásként ér-

telmezett (DÁVID ET AL. 2002). 

Bioeróziós tevékenységre számos élőlény képes. Tengeri környezetben fás aljzaton 

gombák, kagylók, csigák és rákok hozhatnak létre nyomokat.  

Szárazföldi környezetben fás szubsztrátumon pedig rovarok, rágcsálók és madarak 

bioeróziós tevékenysége ismert. A különféle élőlények élettevékenységei során keletke-

zett bioeróziós nyomok mikroszkopikus (mikrobioerózió) és akár több centiméteres 

nagyságúak (makrobioerózió) is lehetnek (SCOTT, 1992; DÁVID ET AL. 2002; DÁVID, 

2009). 

A fás szubsztrátum, amely lehet allochton és autochton egyaránt, rugalmas és köny-

nyen emészthető aljzatként szolgál a bioerodáló szervezetek számára (PEMBERTON ET 

AL. 2004). 

3.1. Szárazföldi környezetben fás aljzatot bioerodáló élőlények 

A szárazföldi környezetben fás aljzaton bioeróziót végző élőlények közül az Ízeltlá-

búak (Arthropoda) törzsébe tartozó rovarok (Insecta) igen nagy jelentőségűek. 
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Az Insecták osztályán belül sajátos szereppel rendelkeznek a xilofág, azaz a fatestet 

fogyasztó rovarok. Máig vitatott, hogy Földünkön mikor jelentek meg első példányaik. 

Egyesek szerint már a karbontól, míg mások szerint a permtől, vagy csak a triásztól 

élnek első képviselőik (BROMLEY, 1970; BOUCOT, 1990; SCOTT, 1992; TAPANILA ET AL. 

2012). 

A fatestet fogyasztó rovarok fejlett rágó szájszerv típussal rendelkeznek, amellyel 

könnyen képesek a faanyagot összeaprítani, bélcsatornájukban pedig a szimbiózisban élő 

cellulózbontó baktériumok különféle vitaminokat és aminosavakat termelnek, amelyek 

segítségével könnyedén képesek lebontani a faanyagot. A szúbogarak rágógyomrában 

pedig szklerotin fogak találhatók, amelyek a táplálék további aprításában vesznek részt. 

A kifejlett rovarok mellett a fatestet a lárvák fogazott szájszerveik és erős rágóik segítsé-

gével ugyancsak erőteljesen pusztítják, ugyanis táplálkozás céljából a faanyagban külön-

féle „lárvajáratokat” készítenek, amelyek száma utal arra, hogy mennyi lárva bioerodálta 

a faanyagot (GENISE, 1995; DARVAS – MAJER, 1997; CSÓKA – KOVÁCS, 1999; TRASER, 

1999; http://szellemirto.hu). 

A fatestet fogyasztó rovarok táplálékforrása egyaránt lehet élő és holt faanyag. Rend-

szerint azonban a xilofág rovarok az elpusztult fákban és cserjékben, vagy a még élő 

fásszárú növények elhalt részeiben táplálkoznak, amelyeket szaproxilofág rovaroknak 

nevezzük (CSÓKA – KOVÁCS, 1999). 

Xilofág faj számos rovarrendben található. A fatestet fogyasztó rovarok főbb rend-

szertani csoportjai az alábbiak: bogarak (Coleoptera), hátyásszárnyúak (Hymenoptera), 

lepkék (Lepidoptera) és kétszárnyúak (Diptera) (CSÓKA – KOVÁCS, 1999). 
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A rovarok szárazföldi környezetben a fás aljzaton rendszerint táplálkozásuk során 

készítik bioeróziós nyomaikat. Az életnyomok alakja igen változatos és nagyrészük 

fajspecifikus, ezért tanulmányozásukkal megismerhetjük a létrehozó szervezetek élet-

módját. 

A rágások egyaránt előfordulhatnak a fa kérgén, a háncsban és a fatestben is. A fa-

maradványokon megjelenő furatok iránya hosszirányú és sugaras lehet. Abban az eset-

ben, amikor a fa erezetével párhuzamosan készíti járatait a rovar, akkor a furatok a fama-

radvány szálirányával párhuzamosak, ha viszont az évgyűrűkkel párhuzamosan fúr a 

rovar, akkor a járatok sugaras irányúak. 

A fatestben megjelenő rágások jellegzetessége, hogy az azt létrehozó rovar kizárólag 

egy lyukat készít, amelybe lerakja petéit. A petékből kikelő lárvák pedig a kivájt lyukak-

ban élnek és táplálkoznak (SCOTT, 1992; GENISE, 1995). 

A faháncsban megjelenő furatok főként a szúbogarak (Scolytidae) élettevékenysége 

során alakulnak ki, amelyek rendszerint a frissen elpusztult, még nedves famaradvá-

nyokban rágnak. 

A szúbogarak esetében megkülönböztetjük a fatestben, valamint a háncsban költőket. 

A fatestben költő szúfélék táplálkozásuk során rendszerint nem a faanyagot fogyasztják 

el, hanem a fatestben megjelenő járatok falán megtelepedő gombákat. A háncsban költő 

szúbogarak viszont a kéreg alatt készítik járataikat, amely során a fatestet nagymértéken 

pusztítják, a faanyagot pedig elfogyasztják (SCOTT, 1992; MERKL, 1997). 

A szúbogarak fás aljzatot bioerodáló élettevékenységének két típusát különböztethet-

jük meg. Egyik esetben a nőstény a szabadban párosodik, megtermékenyülése után pedig 

egy kis lyukon keresztül bejut a fa kérge alá és ezután megkezdi rágni a közel egyenes 
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irányú járatát és annak falára lerakja petéit. Később a petékből kikelő lárvák az „anyajá-

ratra” merőlegesen megkezdik rágni táplálkozás céljából a háncsban „lárvajárataikat”.  

A lárvák később a járatok végén bábkamrát készítenek, ahol bebábozódnak és a kifej-

lett rovar, azaz az imágó végül egy kis lyukon keresztül távozik a szabadba.  

A másik esetben viszont a nőstény egy úgynevezett „nászkamrát” készít a fa belsejé-

ben és a fatest belsejében termékenyül meg, majd a „nászkamrából” kiindulva kezdi meg 

rágni „anyajáratát” (ENDRŐDI, 1959; SCOTT, 1992). 

A szúbogarak életmódja nagymértékben meghatározza a rágásképek morfológiáját. 

Monogám fajok esetében az „anyajárat” többnyire egy egyenes járat, bigám életforma 

esetében általában kétágú, míg poligám fajoknál több „anyajárat” keletkezik, mivel a 

megtermékenyített nőstények mindegyike saját „anyajáratot” készít (ENDRŐDI, 1959). 

A szúbogarak mellett a fatestben gyakoriak a cincérfélék (Cerambycidae) által készí-

tett bioeróziós nyomok is. A cincérek legkorábbi fosszilis maradványai a harmadidőszak 

elejéből ismertek. A cincérfélék petéiket rendszerint az elhalt famaradvány ágainak, 

törzsének kérgére, a kéregrepedésekbe vagy a kéregtelen farészre rakják le. A lárvák 

pedig általában a kambiumban és a szíjácsban fejlődnek ki, mert a legtöbb cincér nem 

rendelkezik a faanyagot, a cellulózt lebontó celluláz enzimmel (CSÓKA – KOVÁCS, 1999; 

TRASER, 1999). 

Szárazföldi környezetben fás szubsztrátumon ismert a harkályok (harkályalakúak) 

bioeróziós nyoma is. A harkályok a Gerincesek (Vertebrata) törzsén belül, a Madarak 

(Aves) osztályának, a Tarajos szegycsontúaknak (Carinatae) az egyik rendjét alkotják. 



114 

Németország területén tengeri üledékekben már kora – oligocén (30 – 34 millió éves) 

korú harkály maradványát találták meg. Irodalmi adatok alapján tehát Földünkön az 

oligocéntól élnek harkályok (MAYR, 2006). 

Csőrük erős, vésőszerű, nyelvük pedig vékony, messzire kinyújtható, vége szigo-

nyos. Farkuk erős, merev, kihegyezett tollak építik fel. Lábuk kúszóláb, végükön erős 

karmokkal. Lábaik, karmaik és farktollaik segítségével a fák függőleges törzsein és ága-

in is képesek kúszni. A fatestben rejlő táplálékot a vésőszerű csőrük, az erőteljes nyak-

izomzatuk és a hosszasan kiölthető nyelvük segítségével szerzik meg (DUDICH – LOKSA, 

1969; RÓZSA, 1997). 

Táplálékuk rovarok, rovarlárvák, amelyeket csőrük és nyelvük segítségével akár a 

fakéreg alól is képesek kivájni. A rovarok járataiba, a repedésekbe féregszerűen jut be 

nyelvük, a táplálékukat pedig ragacsos nyáluk vagy szigonyos nyelvcsúcsok segítségével 

szerzik meg. A rovarlárvák könnyen emészthető és energiadús táplálékforrások, ezért 

gyakori, hogy egy nap alatt akár 100 szúlárvát is elfogyaszt egy harkály.  

A trópusi és a mérsékelt öv lakói, Európában tíz fajuk honos, Madagaszkár és Óceá-

nia területén azonban egyetlen képviselőjük sem fordul elő. Rendszerint fatörzsbe vájt 

odúkban költenek. Fészkelő- és lakóhelyüket kizárólag olyan fába vájják, amelynek 

belseje korhadt. (DUDICH – LOKSA, 1969; MAUERSBERGER, 1972; LAYBOURNE ET AL. 

1994; BREHM 1995; RÓZSA, 1997; CSÓKA – KOVÁCS, 1999; BENZ ET AL. 2006). 

3.2. Tengeri környezetben fás aljzatot bioerodáló élőlények 

Tengeri környezetben fás szubsztrátumon bioeróziós nyomokat kialakító szervezetek 

közül nagy jelentőségűek a Puhatestűek törzsébe (Mollusca), a kagylók (Bivalvia) osztá-
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lyába, a Lamellibranchia alosztályba, az Eulamellibrancia öregrendbe, a Fúrókagylók 

(Pholadidae) családjába tartozó Teredok bioeróziós tevékenysége.  

Járataik készítésében a héjaik első felületén található éles bordák vannak segítségük-

re, amelyeket „reszelőként” használnak, úgy, hogy a lábaikat a bisszusszal az aljzathoz 

rögzítik, az elülső és hátulsó lábvisszahúzó izmaikat pedig felváltva összehúzzák, amely 

által a héjuk előre-hatra billeg. A fába történő fúrás során keletkezett fűrészport pedig 

szimbionta baktériumok által termelt celluláz enzimjeik segítségével bontják le (VÁG-

VÖLGYI, 1997). 

A Teredok fúrásai palack alakúak, az úgynevezett Teredolites életnyomnembe tar-

toznak, amelyek a kora-kréta időszaktól napjainkig előfordulnak. Rendszerint a hosszú 

járataikat hámjuk vékony mészréteggel bélel ki, gyakran a fúrások falain pedig a fás 

szubsztrátum szöveti sajátosságai is megfigyelhetők (DUDICH – LOKSA, 1969; KELLY ET 

AL. 

1984; BROMLEY, 2004; PEMBERTON ET AL. 2004; DÁVID, 2009). 

A tengeri környezetben bioeróziót végző élőlények közé tartoznak az ízeltlábúak 

(Arthropoda) törzsébe, a rákok (Crustacea) altörzsébe, a felsőbbrendű rákok 

(Malacostraca) osztályába tartozó ászkarákok (Isopoda). 

Az eddig ismert legrégebbi Isopoda lelet felső karbon időszaki. A triász és a jura 

földtörténeti korban már széleskörűen elterjedtek a Sphaeromatidea csoport tagjai, ame-

lyek a tengerek litorális, szublitorális régiójában éltek. Később pedig fokozatosan az első 

szárazföldi példányok is megjelentek Földünkön (HORNUNG, 1997; BRANDT ET AL. 

1999). 
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Az ászkarákok életük korai szakaszában még nem képesek járatokat fúrni a fatestbe, 

mivel erőtlenek és izomzatuk nem elég fejlett, ezért ekkoriban igen nagy szükségük van 

az életerős, kifejlett egyedek védelmére. A kifejlett példányok azonban gyakran készíte-

nek járatok a fatestbe (THIEL, 2001). 

Az ászkák rendszerint egy síkban kígyózó helyváltoztatással a fás szubsztrátumon 

csőszerű táplálkozási haladást és egyben lakóhelyet is szolgáló járatrendszert alakítanak 

ki. A csövek rendszeréből álló járatokat rágóik segítségével készítik, amelyek több hó-

napon vagy éven keresztül ideiglenes vagy állandó lakhelyként szolgálnak számukra. 

Gyakori eset azonban, hogy a kivájt lyukakat nem csak lakóhelyként, hanem szaporodás-

ra is felhasználják (BOGSCH, 1970; THIEL, 2001). 

Az ászkarákok táplálkozás nyomai (Cibichnia) a legelési nyomok (Pascichnia) közé 

tartoznak (BOGSCH, 1970; HAUCK ET AL. 2008). 

4. Kutatástörténet 

A kovásodott famaradványok vizsgálatát a magyar paleobotanikusok közül a 19. szá-

zad második felében FÉLIX JÁNOS kezdte meg.  

Munkáját GREGUSS PÁL, a szegedi egyetem botanikusprofesszora folytatta, aki fő-

ként a Cserhát és a Mátra területéről származó középső miocén korú kovásodott fama-

radványokat vetette vizsgálat alá és számos értékes adatot szolgáltatott a nyitvatermők és 

a zárvatermők xylotomiájáról. 

A magyar paleobotanikusok közül kiemelkedik TUZSON JÁNOS munkássága is, aki-

nek 1911-ben jelent meg értekezése a „Balaton-monográfia” című sorozatban, amelynek 

tárgya a Balaton-felvidéki fosszilis fák. 
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TUZSON JÁNOS tanítványa, ANDREÁNSZKY GÁBOR pedig a harmadidőszaki 

flóraegyüttesről (szarmata, oligocén) szolgáltatott értékes adatokat, továbbá 1954-ben 

megírta az első magyar nyelvű ősnövénytani könyvet is (FŐZY – SZENTE, 2007; GÉCZY, 

2008). 

A magyarországi kovásodott famaradványok földtani tulajdonságairól sok értékes 

adatot szolgáltatott VADÁSZ ELEMÉR. LEGÁNYI FERENC pedig közel hatvan éven keresz-

tül gyűjtött a Bükk-hegység területéről kovásodott famaradványokat, amelyek többsége 

ma a gyöngyösi Mátra Múzeum Paleobotanikai Gyűjteményében található (BOGSCH, 

1970). 

A 19. század közepétől kezdve a magyar paleobotanikusok körében az Ipolytarnóc 

határában fekvő kovásodott fatörzs állt a figyelem középpontjában. A famaradványról 

elsőként KUBINYI FERENC, az első magyar paleontológus készített tanulmányt. A ková-

sodott famaradványt később számos paleobotanikus megvizsgálta: FÉLIX JÁNOS, STAUB 

MÓRICZ, TUZSON JÁNOS és GREGUSS PÁL. Az ipolytarnóci kovásodott fenyőtörzs törté-

netét pedig TASNÁDI – KUBACSKA ANDRÁS (1977) foglalta össze (FŐZY – SZENTE, 2007; 

GÉCZY, 2008). 

Napjainkban a Kolozsvári Egyetem munkatársai, VREMIR MÁTYÁS és kollégái a 

lámkeréki kovásodott famaradványok korának vizsgálatát végzik.  

Továbbá CZIER ZOLTÁN és MIHAI POPA a Kárpát-medence, főként a romániai lelőhe-

lyek jura ősnövényeivel foglalkoznak (FŐZY – SZENTE, 2007).  

2009-ben az egri, Eszterházy Károly Főiskola Földrajz tanszékének hallgatója, NAGY 

KRISZTINA pedig tafonómiai megfigyeléseket végzett a Dunavarsány környéki kavicsbá-

nyák területéről származó miocén korú kovásodott famaradványokon. 
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Mikófalva környékéről származó kovásodott famaradványokon előforduló bioeróziós 

nyomokról pedig DÁVID ÁRPÁD (2010) közölt adatokat. 

5. A vizsgált kovásodott famaradványok lelőhelyeinek földrajzi 

elhelyezkedése 

Dolgozatomban harminchat lelőhelyről előkerült kovásodott famaradványt vizsgálok. 

Harmincöt feltárás az Északi-középhegység mintegy százötven kilométer hosszú vonalá-

ban, a Cserhát, a Mátra, a Bükk és a Cserehát hegyvonulatai között helyezkedik el.  

A harminchatodik lelőhely az Alföldi Duna-völgy területén, a Csepeli-sík északkeleti 

részén található (1., 2. ábra). 

 

1. ábra: A vizsgált kovásodott famaradványok lelőhelyek szerinti megoszlása 

Saját magam két lelőhelyen folytattam terepbejárást. Három alkalommal végeztem 

gyűjtőmunkát a Mikófalvától nyugati irányba elhelyezkedő Szőke-hegy környéki vízmo-
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sások területén. 2010-ben pedig egy alkalommal a Dunavarsány határában egykor mű-

ködő Aqua Kft. kavicsbánya területén gyűjtöttem kovásodott famaradványokat. 

Mikófalva és a tőle nyugati irányban található Szőke-hegy környéki vízmosások az 

Észak-Magyarországi-középhegység nagytáj, az Észak-Magyarországi-medencék közép-

tájon belül elhelyezkedő Ózd-Egercsehi-medence kistáj keleti részén fekszenek. A kistá-

jat északi és nyugati irányból a Pétervásárai-dombság, keleti irányból az Upponyi-

hegység, az Északi-Bükk, a Bükk-fennsík és a Déli-Bükk, déli irányból pedig az Egri-

Bükkalja határolja (KERESZTESI, 2010). 

A vizsgált lelőhelyek Mikófalvától nyugati irányban helyezkednek el négy négyzet-

kilométeres területen, a Bükk hegységet déli irányból szegélyező dombvidéken. A feltá-

rásoknak jól meghatározható természetföldrajzi határa nincs (3., 4. ábra). 

Dunavarsány és a határában egykor működő kavicsbánya az Alföldön, azon belül a 

Dunamenti-síkság középtájon, a Csepeli-sík kistáj északkeleti részén fekszik. A kistájat 

északi irányból a Pesti-hordalékkúpsíkság, keleti irányból a Pilis-Alpári-homokhát és a 

Kiskunsági-homokhát, déli irányból a Solti-sík, nyugati irányból pedig a Közép-

Mezőföld, a Váli-víz síkja, az Érd-Ercsi-hátság, a Tétényi-fennsík, a Budaörsi- és Buda-

keszi-medence határolja (KERESZTESI, 2010). 

A vizsgált lelőhelyek Dunavarsánytól 1,5 km-re délnyugatra, a Dunától 2 km-re ke-

letre helyezkednek el egy nagy kiterjedésű kavicsbánya területén, amelyet jelenleg nem 

művelnek (5., 6. ábra). 
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2. ábra: A vizsgált kovásodott famaradványok lelőhelyeinek földrajzi elhelyezkedése 
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3. ábra: A Szőke-hegy földrajzi elhelyezkedése Mikófalvától nyugatra 

(Google Earth nyomán) 

 

4. ábra: A Szőke-hegy földrajzi elhelyezkedése Mikófalvától nyugatra 
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(Cartographia, Budapest, 1985) 

 

5. ábra: Az Aqua Kft. kavicsbányájának földrajzi elhelyezkedése Dunavarsánytól dél-

nyugatra 

(Google Earth nyomán) 
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6. ábra: Az Aqua Kft. kavicsbányájának földrajzi elhelyezkedése Dunavarsánytól dél-

nyugatra 

(Cartographia, Budapest, 1985) 

6. A vizsgált kovásodott famaradványok lelőhelyeinek földtani bemutatása 

A dolgozatomban vizsgált harminchat lelőhelyről előkerült 659 darab kovásodott fa-

maradvány miocén és pleisztocén képződményekből kerültek elő (7., 8. ábra). 

A Kárpátok belső vonulata mentén a kora- és a középső miocénben savanyú (riolit) 

és neutrális (andezit, dácit), a késő miocénben és a pliocénben pedig bázisos (bazalt) 

vulkanizmus folyt. A területen elhelyezkedő fák nagy részének szövetébe pedig a sava-

nyú vulkáni működés során szolgáltatott kovagél beépült és a kovásodás eredményekép-

pen ezek a fák, famaradványok jól megőrződtek a későbbi földtörténeti periódusokra 

(BUDAI – KONRÁD, 2011). 
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Az észak-magyarországi területről előkerült kovásodott famaradványok miocén korú 

sekélytengeri kifejlődésű, homokos, kavicsos, agyagos képződményekből, valamint 

pleisztocén korú folyóvízi üledékekből és löszből származnak (7. ábra). 

A terület felszínén, illetve a felszín közelében miocén képződmények jellemzők. Az 

alsó-miocén földtörténeti kort homok, homokkő, agyag, a kárpáti transzgressziót barna-

kőszén-telepek és slír, a középső-miocént pedig riolittufa képviseli. A riolittufa jelenlétét 

magyarázza, hogy a miocén folyamán három szakaszban, 21 – 13 millió éven keresztül 

vulkáni működés zajlott a területen (PENTELÉNYI, 2002; ÁDÁM ET AL. 2010). 

Az alábbiakban az Észak-Magyarország területén előforduló miocén formációkat 

GYALOG LÁSZLÓ (2005) alapján írom le (7. ábra). 

A vizsgált területeken előforduló kovásodott famaradványok az alábbi formációk 

képződményeiből kerülhettek elő: Pétervásárai Homokkő Formáció (– pMer – e; pM); 

Budafoki Formáció (bMe); Salgótarjáni Barnakőszén Formáció (stMo; stM); Garábi Slír 

Formáció (gMk; gM); Egyházasgergei Formáció (eMk; eM); Lajtai Mészkő Formáció 

(lMb; lM); Bádeni Agyag Formáció (bMb1; bM); Kozárdi Formáció (kMs; kM); Erdőbé-

nyei Formáció (ebMs2 – Pa1; 
ebM); Sajóvölgyi Formáció (svMb – Pa1; svM). 

A pleisztocén során következett be Földünkön az utolsó nagy jégkorszak. A Kárpát-

medence területét azonban az északi irányból dél felé nyomuló szárazföldi jégtakaró 

nem érte el, ezért a területen periglaciális éghajlat uralkodott (FŐZY – SZENTE, 2007). 

A jégkorszak során a Kárpát-medence területén az éghajlati változások mellett szerke-

zeti módosulások is bekövetkeztek. A Kárpátok hegyláncai emelkedni, az alföldi területek 

pedig süllyedni kezdetek. A süllyedés mértéke egyes alföldi területen akár az 500-700 
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métert is elérte. A szerkezeti változások következtében pedig megváltoztak a környezeti 

feltételek, módosult a vízrajz és kialakultak a mai folyók ősei (FŐZY – SZENTE, 2007). 

Az Alföldi – Duna – völgy kialakulása a pleisztocén utolsó interglaciálisában kezdő-

dött. Ezt bizonyítják a Taksony – Délegyháza – Bugyi – Bankháza területén a felszínhez 

közel elhelyezkedő kavicsteraszban előforduló utolsó jégkori kriotubációs jelenségek 

(PÉCSI, 1967). 

A völgy süllyedése egy északkeleti-délkeleti vetődés mentén indult meg. Az árokban 

pedig fokozatosan felhalmozódtak az Ős-Duna által szállított durvaszemű üledékek 

(HÁMOR – SZENTGYÖRGYI, 1981). 

Az ártéri üledékek alatt átlagosan 10-20 méter vastagságú kavicsréteg helyezkedik el. 

Az osztályozatlan kavicsösszlet feküjét felső-miocén korú képződmények, agyag, kőzet-

liszt és homok alkotja, amelyek felszíne egyenetlenül nyugatról kelet felé, valamint 

északról dél felé haladva fokozatosan mélyül. Taksony-Délegyháza-Dunavarsány térsé-

gében a legkisebb a kavicsösszlet vastagsága (kb. 6-7 méter), az Alföldi-Duna-völgy 

többi részén azonban 10 és 40 méter között alakul. 
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7. ábra: Az észak-magyarországi lelőhelyek környezetének földtani képződményei 
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A kavicsösszletetet Szigetszentmiklóson, Kiskunlacházán, Bugyin, Délegyházán, 

Adonyban, Dunavarsányban, Halásztelken építési célokra bányásszák (ÁDÁM ET AL. 

2010; KUTI, 2010). 

A Dunavarsány határában egykor működő Aqua Kft. kavicsbányájának területéről 

gyűjtött kovásodott famaradványok a terület felszínét vastagon borító felső – pleisztocén 

korú folyóvízi kavicsból és homokos kavicsból (fQpk3) álló rétegekből kerültek elő (8. 

ábra).  
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8. ábra: Dunavarsány és környékének földtani képződményei 

7. Kutatási módszerek 

Dolgozatom 36 lelőhelyről származó 659 darab kovásodott famaradványon végzett 

megfigyelés, vizsgálat eredményeit tartalmazza (1. ábra). Ebből 313 darab kovásodott 

famaradványt egyénileg, két év terepi munka során, a Mikófalva határában elhelyezkedő 
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Szőke-hegy környéki vízmosások és a Dunavarsány külterületén található egykori Aqua 

Kft kavicsbányájának osztályozatlan kuléjából gyűjtöttem össze (2., 3., 4., 5., 6. ábra). 

Háromszáznegyvenhat darab kovásodott famaradvány pedig a gyöngyösi Mátra Múzeum 

Paleobotanikai Gyűjteményének részét képezi. 

Vizsgálataim elején a saját magam által gyűjtött kovásodott famaradványokat lan-

gyos vízben áztattam, amelyhez 10 literként 0,3 liter 35%-os hidrogén-peroxidot adtam.  

Az áztatást követően körömkefe segítségével is gondosan megtisztítottam a famarad-

ványokat, majd megszárítottam őket. Ezt követően pedig megkezdtem a saját és a múze-

umi példányok makroszkopikus és mikroszkopikus vizsgálatát, amely során kézi nagyí-

tót és mikroszkópot használtam.  

Kutatásaim során számos magyar és idegen nyelvű szakkönyvet és szakcikket tanul-

mányoztam (BROMLEY, 1970; SCOTT, 1992; GENISE, 1995; BOWES, 1996; CSÓKA – 

KOVÁCS, 1999; THIEL, 2001; BROMLEY, 2004; LIEUTIER ET AL. 2004; PEMBERTON ET 

AL. 2004; GRIMALDI 2005; SCHWEINGRUBER ET AL. 2006; HAUCK ET AL. 2008; 

KRASSILOV – RASNITSYN, 2008), valamint az Internet által nyújtott segítséget is felhasz-

náltam. Az irodalmak alapján tanulmányoztam a kovásodás folyamatát, a kovásodott 

famaradványokat, a létrehozó szervezeteket és az általuk kialakított bioeróziós nyomok 

jellegzetességeit. 

Továbbá recens bioerodált ág- és törzsmaradványokat gyűjtöttem, amelyeket össze-

hasonlító anyagként használtam fel. 

Dolgozatom tárgya 659 darab kovásodott famaradványon előforduló bioeróziós 

nyom vizsgálata. Megfigyeléseim kiterjedtek a kovásodott famaradványok alakjára, 

méretére és koptatottságára. Négy darab dunavarsányi famaradványból pedig a Termé-
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szet Világa folyóiratban 2008-ban HABLY LILLA által írt a „Magyar Florida, avagy 

Bükkábrány igazi arca” című publikációja alapján háromirányú (keresztcsiszolat, érintő- 

és sugárirányú hosszcsiszolat) vékonycsiszolatok készültek, amelyeket polarizációs 

mikroszkóppal vizsgáltam meg.  

A famaradványok fajszintű meghatározásában HARASZTY ET AL. 1982, 

SCHWEINGRUBER ET AL. 2006 művei, valamint ANDREÁNSZKY GÁBOR feljegyzései, 

valamint recens rovarok által bioerodált ág- és törzsmaradványok voltak segítségemre.  

A bioeróziós nyomok vizsgálata során figyelembe vettem azok méretét, alakját és a 

famaradványon való elhelyezkedését. 

Mind a szárazföldi, mind a tengeri környezetben keletkezett bioeróziós nyomokat 

alaktani sajátosságaik alapján csoportosítottam. Megállapításaimat dendrogramon ábrá-

zoltam (19. – 21. kép), valamint minden morfológiai csoportról rajzokat készítettem (8.3. 

fejezet). 

A kovásodott famaradványokon előforduló bioeróziós nyomok vizsgálatában 

BROMLEY, 1970; GENISE, 1995; CSÓKA – KOVÁCS, 1999; TÓTH, 1999; THIEL, 2001; 

BROMLEY, 2004; PEMBERTON ET AL. 2004 és HAUCK ET AL. 2008 művei, valamint re-

cens minták voltak segítségemre. 

A kapott statisztikai adatokból végül táblázatokat és diagramokat készítettem a Mic-

rosoft Office Excel 2007 és a DataScene program segítségével. 

Az ősmaradványokról pedig FujiFinepix S9500, és FujiFinepix HS 20 típusú fényké-

pezőgépekkel fényképeket készítettem. 
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8. Megfigyelések 

Dolgozatom 659 darab kovásodott famaradványon végzett megfigyelés, vizsgálat 

eredményeit tartalmazza.  

Ebből 313 darab kovásodott famaradvány saját gyűjteményi anyagom részét képezi. 

346 darab kovásodott famaradvány pedig a gyöngyösi Mátra Múzeum Paleobotanikai 

Gyűjteményében található. A vizsgálati anyag 60 darab bioerodált kovásodott 

famaradványt tartalmaz. 

8.1. A vizsgált kovásodott famaradványok alakja, mérete 

Az általam vizsgált 659 darab kovásodott famaradvány különböző méretű és megtar-

tású. A kovásodott famaradványok között a téglatesthez hasonló (43,3%) és a szabályta-

lan (32,0%) formájúak dominálnak. Mindezek mellett azonban előfordul kockához 

(7,3%); hasábhoz (6,8%), kúphoz (6,5%), hengerhez (3,8%), valamint koptatott, legöm-

bölyített formához (0,3%) hasonló alakú famaradvány is. 

A kovásodott famaradványok rendszerint jó megtartásúak és nagymértékben át van-

nak kovásodva. A vizsgálati anyagnak körülbelül 32,3%-a, azaz 213 darab famaradvány 

felszínén lehet legszembetűnőbben megfigyelni szállítódás közbeni koptatottság nyoma-

it, amelyre a szabálytalan és a koptatott, legömbölyített formájúak utalnak. 

A kovásodott famaradványok alak szerinti megoszlását a 9. ábra mutatja. 
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9. ábra: A vizsgált kovásodott famaradványok alak szerinti megoszlása (n=659) 

A vizsgálati anyagban a famaradványok a néhány centiméterestől a több centiméteres 

nagyságig egyaránt előfordulnak (10. ábra). Hosszúságuk 1,1 cm és 200 cm közötti, 

szélességük 0,4 cm és 55 cm közötti, vastagságuk pedig 0,4 cm és 24 cm között alakul.  

A vizsgált kovásodott famaradványok 98,9 % – a, azaz 652 darab famaradvány hosz-

szúsága 1,1 cm és 45 cm közötti, szélességük 0,4 cm és 31 cm közötti, vastagságuk pe-

dig 0,2 cm és 15 cm közötti. 

A megfigyelt kovásodott famaradványok 1,1% – a, azaz hét darab famaradvány hosz-

szúsága pedig 66 cm és 200 cm közötti, szélessége 36 cm és 55 cm közötti, vastagsága 

18 cm és 27 cm között alakul, amelyek a gyöngyösi Mátra Múzeum kiállítótermében és 

a múzeum udvarában találhatók (11. ábra). 

A kovásodott famaradványok méreteinek adatait a Melléklet, 1. táblázata tartalmazza. 
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10. ábra: A vizsgált kovásodott famaradványok méret szerinti megoszlása (n=652) 

 

11. ábra: A vizsgált legnagyobb méretű kovásodott famaradványok méret szerinti meg-

oszlása (n=7) 

A vizsgálati anyagban 60 darab kovásodott famaradványon található bioeróziós 

nyom. A bioerodált famaradványok között a téglatesthez hasonló (45,0%) és a szabályta-
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lan alakúak (30,0%) vannak többségben. Mindezek mellett azonban megfigyelhetők 

hengerhez (13,4%), hasábhoz (5,0%), kúphoz (3,3%) és kockához (3,3%) hasonló for-

májúak is. 

A bioerodált kovásodott famaradványok alak szerinti megoszlását a 12. ábra mutatja. 

 

12. ábra: A bioerodált kovásodott famaradványok alak szerinti megoszlása 

57 darab bioerodált kovásodott famaradvány hosszúsága 1,9 cm és 37,6 cm közötti, 

szélessége 0,9 cm és 14,3 cm közötti, vastagságuk pedig 0,3 cm és 13,2 cm között alakul 

(13. ábra). 3 darab famaradvány hosszúsága azonban 108 cm és 200 cm közötti, széles-

sége 43 cm és 55 cm közötti, vastagsága pedig 24 cm és 26,5 cm között alakul (14. áb-

ra). 

A kovásodott famaradványok méreteinek adatait a Melléklet, 2. táblázata tartalmazza. 
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13. ábra: A bioerodált kovásodott famaradványok méret szerinti megoszlása (n=57) 

 

14. ábra: A legnagyobb méretű bioerodált kovásodott famaradványok méret szerinti 

megoszlása (n=3) 

8.2. A bioerodált kovásodott famaradványok taxonok szerinti megoszlása 

ANDREÁNSZKY GÁBOR feljegyzései, a tanulmányozott összehasonlító anyagok és a 

vékonycsiszolatok alapján megállapítottam, hogy a bioerodált kovásodott famaradvá-

nyok között többségben a Pinus sp. (38,3%), a Carya sp. (18,3%), a Platanus sp. 
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(16,7%) és a Magnolia sp. (13,3%) taxonok fordulnak elő leggyakrabban. Kisebb szám-

ban még Liquidambar sp. (3,3%), Populus sp. (3,3%), Aristolochia sp. (1,7%), 

Cupressaceae sp. (1,7%) és Quercus sp. (1,7%) is megtalálható. Egy kovásodott fama-

radvány esetében az erős kovásodás miatt nem látszódnak a szöveti sajátosságai, ezért 

nem lehet meghatározni. 

A bioerodált kovásodott famaradványok taxonok szerinti megoszlását a 15. ábra mu-

tatja. 

 

15. ábra: A bioerodált kovásodott famaradványok taxonok szerinti megoszlása 

A legtöbb Pinus sp. (10 darab), Platanus sp. (8 darab) és Carya sp. (3 darab) Duna-

varsány területéről származik. A Magnoliák legtöbbje (5 darab) pedig Mikófalva terüle-

téről került elő.  

A bioerodált kovásodott famaradványok taxonjainak lelőhelyek szerinti megoszlását 

a 16. ábra mutatja. 
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16. ábra: A bioerodált kovásodott famaradványok taxonjainak lelőhelyek szerinti meg-

oszlása 
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8.3. A megfigyelt bioeróziós nyomok morfológiája 

8.3.1. A szárazföldi környezetben keletkezett bioeróziós nyomok alaktani cso-

portjai 

Az általam vizsgált kovásodott famaradványokon a szárazföldi környezetben kelet-

kezett bioeróziós nyomok száma 865 darab. Hosszúságuk 0,1 mm és 312 mm közötti, 

szélességük pedig 0,1 mm és 52 mm között alakul (17. ábra). 

 

17. ábra: A szárazföldi környezetben keletkezett bioeróziós nyomok méret szerinti meg-

oszlása (n=865) 

A szárazföldi környezetben keletkezett bioeróziós nyomok alaktani csoportjait te-

kintve két fő típust különböztettem meg aszerint, hogy az adott életnyom a famaradvány 

szálirányára merőlegesen, vagy azzal párhuzamosan helyezkedik el.  
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Az altípusok meghatározásánál egyrészt a bioeróziós nyomok alakját vettem figye-

lembe, miszerint elkülönítettem a kör, az ovális, a hosszú és keskeny, a hosszú és széles 

és a szabálytalan alakúakat. Másrészt pedig, megfigyeltem, hogy az azonos alakú élet-

nyomok a famaradványokon magánosan vagy csoportosan helyezkednek-e el. A morfo-

lógiai csoportok darabszám szerinti megoszlását a 18. ábra mutatja. 

 

(Az alábbi rajzokon a famaradvány szálirányát kék színű nyíl jelzi, a településnevek után zárójel-

ben pedig az adott lelőhelyről előkerült kovásodott famaradványok száma van feltüntetve.) 

18. ábra: A szárazföldi környezetben keletkezett bioeróziós nyomok morfológiai csoport-

jainak darabszám szerinti megoszlása (n=865) 

 

Az általam kialakított morfológiai típusok az alábbiak (19. ábra): 

1. Szárazföldi környezetben keletkezett bioeróziós nyomok 

1.1. Merőleges bioeróziós nyomok 
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1.1.1. Merőleges, kör alakú 

1.1.1.1. Merőleges, kör alakú, magános 

1.1.1.2. Merőleges, kör alakú, csoportos 

1.1.2. Merőleges, ovális alakú 

1.1.2.1. Merőleges, ovális alakú, magános 

1.1.2.2. Merőleges, ovális alakú, csoportos 

1.1.3. Merőleges, hosszú, keskeny,  

1.1.3.1. Merőleges, hosszú, keskeny, magános 

1.1.3.2. Merőleges, hosszú, keskeny, csoportos 

1.1.4. Merőleges, hosszú, széles,  

1.1.4.1. Merőleges, hosszú, széles magános 

1.1.4.2. Merőleges, hosszú, széles, csoportos 

1.1.5. Merőleges, szabálytalan alakú 

1.1.5.1. Merőleges, szabálytalan alakú, magános 

1.1.5.2. Merőleges, szabálytalan alakú, csoportos 

1.2. Párhuzamos bioeróziós nyomok 

1.2.1. Párhuzamos, kör alakú 

1.2.1.1. Párhuzamos, kör alakú, magános 

1.2.1.2. Párhuzamos, kör alakú, csoportos 

1.2.2. Párhuzamos, ovális alakú 

1.2.2.1. Párhuzamos, ovális alakú, magános 

1.2.2.2. Párhuzamos, ovális alakú, csoportos 

1.2.3. Párhuzamos, hosszú, keskeny 
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1.2.3.1. Párhuzamos, hosszú, keskeny, magános 

1.2.3.2. Párhuzamos, hosszú, keskeny, csoportos 

1.2.4. Párhuzamos, hosszú, széles 

1.2.4.1. Párhuzamos, hosszú, széles, magános 

1.2.4.2. Párhuzamos, hosszú, széles, csoportos 

1.2.5. Párhuzamos, szabálytalan alakú 

1.2.5.1. Párhuzamos, szabálytalan alakú, magános 

1.2.5.2. Párhuzamos, szabálytalan alakú, csoportos 
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19. ábra: A szárazföldi környezetben keletkezett bioeróziós nyomok alaktani csoportjai 

8.3.1.1. Merőleges, kör alakú, magános fúrások 

(1. tábla, 1. kép) 
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22 darab bioeróziós nyom kör alakú, amelyek magánosan, a fama-

radvány szálirányára merőlegesen helyezkednek el. Átmérőjük 0,2 

mm és 3 mm közötti. 

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Bükkmogyorósd (1), 

Csernely (1), Dédestapolcsány (1), Dunavarsány (6), Mátraszele (1), Mátraverebély 

(Szentkút) (1), Mikófalva (1), Sámsonháza (1) területéről származnak, egy darab fama-

radvány pedig ismeretlen lelőhelyről került elő. 

 

8.3.1.2. Merőleges, kör alakú, csoportos fúrások 

(1. tábla, 2. kép) 

 

69 darab bioeróziós nyom kör alakú, amelyek csoportosan, a fa-

maradvány szálirányára merőlegesen helyezkednek el. Átmérőjük 0,1 

mm és 3 mm közötti.  

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Dédestapolcsány (1), Dunavarsány (2), 

Mikófalva (2), Mónosbél (1) és Sámsonháza (3) területéről származnak. 
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8.3.1.3. Merőleges, ovális alakú, magános fúrások 

(2. tábla, 1. kép) 

21 darab bioeróziós nyom ovális alakú, amelyek magánosan, a 

famaradvány szálirányára merőlegesen helyezkednek el.  

Hosszúságuk 1 mm és 8 mm közötti, szélességük pedig 0,8 mm és 

4 mm között alakul.  

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Bükkmogyorósd (1), Csernely (1), Du-

navarsány (6), Mátraszele (1), Sámsonháza (2) területéről származnak, egy famaradvány 

pedig ismeretlen lelőhelyről került elő. 

8.3.1.4. Merőleges, ovális alakú, csoportos fúrások 

(2. tábla, 2. kép) 

38 darab bioeróziós nyom ovális alakú, amelyek csoportosan, a famaradvány szálirá-

nyára merőlegesen helyezkednek el.  

Hosszúságuk 0,7 mm és 15 mm közötti, szélességük pedig 0,4 mm és 10 mm között 

alakul.  

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Dédestapolcsány (1), Dunavarsány (3), 

Mátraszele (1), Mónosbél (1) és Sámsonháza (2) területéről származnak. 

8.3.1.5. Merőleges, hosszú, keskeny, magános fúrások 

(3. tábla, 1. kép) 

4 darab bioeróziós nyom alakja hosszú, keskeny, amelyek magá-

nosan, a famaradvány szálirányára merőlegesen helyezkednek el.  
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Hosszúságuk 28 mm és 5 mm közötti, szélességük pedig 1 mm. Az életnyomokat tar-

talmazó famaradványok Dunavarsány (3), Ecseg (1) és Sirok (2) területéről származnak.  

8.3.1.6. Merőleges, hosszú, széles, magános fúrások 

(3. tábla, 2. kép) 

2 darab bioeróziós nyom alakja hosszú, széles, amelyek magáno-

san, a famaradvány szálirányával merőlegesen helyezkednek el.  

Hosszúságuk 108 mm és 292 mm közötti, szélességük pedig 113 

mm és 24 mm között alakul.  

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Mikófalva (1) és Sirok (1) területéről 

származnak. 

 

 

 

8.3.1.7. Merőleges, szabálytalan alakú, magános fúrás 

(4. tábla, 1. kép) 

 

1 darab bioeróziós nyom alakja szabálytalan, amely magánosan, a 

famaradvány szálirányára merőlegesen helyezkedik el.  

Hosszúsága 31 mm, szélessége pedig 4 mm. Az életnyomot tar-

talmazó famaradvány Dunavarsány területéről származik. 
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8.3.2.1. Párhuzamos, kör alakú, magános fúrások 

(4. tábla, 2. kép) 

 

19 darab bioeróziós nyom kör alakú, amelyek magánosan, a fama-

radvány szálirányával párhuzamosan helyezkednek el. Átmérőjük 0,2 mm és 12 mm 

közötti. 

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Dunavarsány (13) és Mikófalva (1) terü-

letéről származnak. 

 

 

 

 

 

8.3.2.2. Párhuzamos, kör alakú, csoportos fúrások 

(5. tábla, 1. kép) 

420 darab bioeróziós nyom kör alakú, amelyek csoportosan, a fa-

maradvány szálirányával párhuzamosan helyezkednek el.  

Átmérőjük 0,2 mm és 3 mm közötti.  

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Dunavarsány (14), 

Mikófalva (3) és Sámsonháza (1) területéről származnak. 

8.3.2.3. Párhuzamos, ovális alakú, magános fúrások 

(5. tábla, 2. kép) 
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24 darab bioeróziós nyom ovális alakú, amelyek magánosan, a 

famaradvány szálirányával párhuzamosan helyezkednek el.  

Hosszúságuk 1 mm és 25 mm közötti, szélességük pedig 0,5 mm 

és 14 mm között alakul.  

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Dunavarsány (15), Mikófalva (6), Rátka 

(1), Sámsonháza (1) területéről származnak, egy famaradvány pedig ismeretlen lelőhely-

ről került elő. 

8.3.2.4. Párhuzamos, ovális alakú, csoportos fúrások 

(6. tábla, 1. kép) 

198 darab bioeróziós nyom ovális alakú, amelyek csoportosan, a 

famaradvány szálirányával párhuzamosan helyezkednek el.  

Hosszúságuk 30 mm és 0,8 mm közötti, szélességük pedig 30 mm 

és 0,2 mm között alakul.  

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Dunavarsány (4), Eger (2), Mikófalva 

(3) és Sámsonháza (1) területéről származnak. 

8.3.2.5. Párhuzamos, hosszú, keskeny, magános fúrások 

(6. tábla, 2. kép) 

13 darab bioeróziós nyom alakja hosszú, keskeny, amelyek magá-

nosan, a famaradvány szálirányával párhuzamosan helyezkednek el.  

Hosszúságuk 137 mm és 3 mm közötti, szélességük pedig 9 mm 

és 0,3 mm között alakul. Az életnyomokat tartalmazó famaradványok 

Dunavarsány (4), Mikófalva (3), Rátka (1) és Sámsonháza (1) területéről származnak. 
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8.3.2.6. Párhuzamos, hosszú, keskeny, csoportos fúrások 

(7. tábla, 1. kép) 

 

9 darab bioeróziós nyom alakja hosszú, keskeny, amelyek csopor-

tosan, a famaradvány szálirányával párhuzamosan helyezkednek el.  

Hosszúságuk 243 mm és 4 mm közötti, szélességük pedig 17 mm 

és 0,2 mm között alakul.  

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Eger (1), Mikófalva (3) és Rátka (1) te-

rületéről származnak. 

 

8.3.2.7. Párhuzamos, hosszú, széles, magános fúrások 

(7. tábla, 2. kép; 8. tábla, 1. kép) 

8 darab bioeróziós nyom alakja hosszú, széles, amelyek magáno-

san, a famaradvány szálirányával párhuzamosan helyezkednek el.  

Hosszúságuk 312 mm és 27 mm közötti, szélességük pedig 52 

mm és 4 mm között alakul.  

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Csernely (1), Eger (2), Felsőtárkány (1), 

Mikófalva (2), Rátka (1) területéről származnak, egy famaradvány pedig ismeretlen 

lelőhelyről került elő. 

8.3.2.8. Párhuzamos, hosszú, széles, csoportos fúrások 

(8. tábla, 2. kép) 

5 darab bioeróziós nyom alakja hosszú, széles, amelyek csoporto-

san, a famaradvány szálirányával párhuzamosan helyezkednek el.  
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Hosszúságuk 118 mm és 33 mm közötti, szélességük pedig 11 mm és 34 mm között 

alakul.  

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Eger (2) és Mikófalva (2) területéről 

származnak. 

 

8.3.2.9. Párhuzamos, szabálytalan alakú, magános fúrások 

(9. tábla, 2. kép) 

 

2 darab bioeróziós nyom alakja szabálytalan, amelyek magánosan, 

a famaradvány szálirányával párhuzamosan helyezkednek el.  

Hosszúságuk 5 mm és 42 mm közötti, szélességük pedig 0,5 mm 

és 28 mm között alakul.  

Az életnyomokat tartalmazó famaradványok Mikófalva (1) és Sámsonháza (1) terüle-

téről származnak. 
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8.3.2. A tengeri környezetben keletkezett bioeróziós nyomok alaktani 

csoportjai 

Vizsgálati anyagomban 2 darab kovásodott famaradványon fordulnak elő tengeri 

környezetben keletkezett bioeróziós nyomok, amelyek száma 1869 darab. Ezekből 19 

darabot Teredok, 1850 darab életnyomot pedig Isopodák, hoztak létre. A Teredok élette-

vékenysége során keletkezett nyomok hosszúsága 4 mm és 43 mm közötti, szélességük 

pedig 2,5 mm és 16 mm közötti. Az Isopodák által létrehozott bioeróziós nyomok hosz-

szúsága 0,5 mm és 48 mm közötti, szélességük pedig 0,5 mm és 8 mm között alakul.  

A tengeri környezetben keletkezett bioeróziós nyomok méret szerinti megoszlását a 

20. ábra mutatja. 

 

20. ábra: A tengeri környezetben keletkezett bioeróziós nyomok méret szerinti megoszlá-

sa (n=1869) 
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A tengeri környezetben keletkezett bioeróziós nyomoknak kétféle típusát kü-

lönböztettem meg morfológiájuk szerint: henger alakú és palack alakú. Az altípusok 

megállapításakor egyrészt az életnyomoknak a famaradvány szálirányához viszonyított 

helyzetét vettem figyelembe, másrészt azt, hogy magánosan vagy csoportosan helyez-

kednek-e el. 

 

Az általam kialakított morfológiai típusok az alábbiak (21. ábra): 

1. Tengeri környezetben keletkezett bioeróziós nyomok 

1.1. Henger alakú bioeróziós nyomok 

1.1.1. Henger alakú, magános 

1.1.1.1. Henger alakú, magános, merőleges 

1.1.1.2. Henger alakú, magános, párhuzamos 

1.1.1.3. Henger alakú, magános, a famaradvány szálirányával szöget bezáró 

1.1.2. Henger alakú, csoportos 

1.1.2.1. Henger alakú, csoportos, merőleges 

1.1.2.2. Henger alakú, csoportos, párhuzamos 

1.1.2.3. Henger alakú, csoportos, a famaradvány szálirányával szöget bezáró 

1.2. Palack alakú bioeróziós nyomok 

1.2.1. Palack alakú, magános 

1.2.1.1. Palack alakú, magános, merőleges 

1.2.2. Palack alakú, csoportos 

1.2.2.1. Palack alakú, csoportos, merőleges 
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8.3.2.1. Henger alakú, csoportos, a famaradvány szálirányával merőle-

ges/párhuzamos/ szöget bezáró fúrások 

(9. – 11. tábla, 1., 2. kép) 

1850 darab bioeróziós nyom alakja hengerhez hasonló, amelyek 

csoportosan, a famaradvány szálirányára merőlegesen, azzal párhu-

zamosan vagy 0°és 90° közötti szöget zárnak be. Hosszúságuk 0,5 

mm és 48 mm közötti, a szélességük pedig 0,5 mm és 8 mm között alakul. Az életnyo-

mokat 2 darab kovásodott famaradvány tartalmazza, amelyek közül az egyik Eger terüle-

téről, a másik pedig ismeretlen lelőhelyről származik. 

 

8.3.2.1. Palack alakú, magános / csoportos, a famaradvány szálirányára merőle-

ges fúrások 

(9 – 11. tábla, 1., 2. kép) 

 19 darab bioeróziós nyom alakja palackszerű, amelyek magánosan 

vagy csoportosan a famaradvány szálirányára merőlegesen helyezked-

nek el. Hosszúságuk 4 mm és 43 mm közötti, a szélességük pedig 2,5 

mm és 16 mm között alakul. Az életnyomokat 2 darab kovásodott famaradvány tartal-

mazza, amelyek közül az egyik Eger területéről, a másik pedig ismeretlen lelőhelyről 

származik. 



153 

 



154 

21. ábra: A tengeri környezetben keletkezett bioeróziós nyomok alaktani csoportjai 

8.4. A kovásodott famaradványokon megfigyelt bioeróziós nyomok létrehozó 

szervezetei 

A megfigyelt 659 darab kovásodott famaradvány között 60 darabon található 

bioeróziós nyom. A létrehozó szervezetek élettevékenysége eredményeképpen 58 darab 

famaradványon szárazföldi környezetben, 2 darab famaradványon pedig tengeri környe-

zetben alakultak ki a bioeróziós nyomok (22. ábra). 

 

22. ábra: A bioerodált kovásodott famaradványok környezet szerinti megoszlása (n=60) 
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23. ábra: A vizsgált bioeróziós nyomok környezet szerinti megoszlása (n=2734) 

A bioerodált kovásodott famaradványokon 2734 darab bioeróziós nyom figyelhető 

meg, amelyekből 865 darab szárazföldi, 1869 darab pedig tengeri környezetben keletke-

zett (23. ábra). 

A vizsgált 2734 darab bioeróziós nyom közül 1869 darab bioeróziós nyomot tengeri 

környezetben Teredok (19 darab) és Isopodák (1850 darab) és hoztak létre, 865 darab 

életnyom pedig szárazföldi környezetben rovarok (863 darab) és madarak (2 darab) 

élettevékenysége során keletkezett. 

A szárazföldi környezetben keletkezett bioeróziós nyomokat létrehozó szervezetek az 

Insecta osztályon belül a Coleoptera (Bogár) rend, az Anobiidae család (Álszúfélék), a 

Cerambycidae család (Cincérfélék), a Scolytidae család (Szúfélék) és a Siricidae család 

(Fadarazsak) közül kerültek ki. Az Aves osztályon belül pedig előfordul a Picidae család 

(Harkályfélék) képviselőinek táplálkozás- és lakásnyoma. 
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A tengeri környezetben keletkezett bioeróziós nyomokat a Bivalvia osztályba tartozó 

Teredok, valamint a Malacostraca osztályba tartozó Isopodák hozták létre. 

A szárazföldi környezetben bioerodált kovásodott famaradványok közül 3 darabon 

Coleoptera (Bogár), 2 darabon Anobiidae, 17 darabon Cerambycidae, 2 darabon Picidae, 

32 darabon Scolytidae, 3 darabon Siricidae képviselőinek bioeróziós nyoma figyelhető 

meg. A tengeri környezetben bioerodált kovásodott famaradványokon Teredok és 

Isopodák életnyomai 2-2 darab kovásodott famaradványon fordulnak elő. 

A bioerodált kovásodott famaradványokon előforduló bioeróziós nyomok megoszlá-

sát a létrehozó szervezetek alapján a 24. ábra mutatja. 

 

24. ábra: A bioerodált kovásodott famaradványokon előforduló bioeróziós nyomok meg-

oszlása a létrehozó szervezetek alapján 

A Coleoptera rend képviselőinek bioeróziós nyoma 3 féle famaradványon fordul elő, 

amelyek az alábbiak: Carya sp. (1 darab), Magnolia sp. (1 darab), Platanus sp. (1 darab). 
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Az Anobiidae család tagjainak bioeróziós nyoma 2 darab famaradványon figyelhető 

meg, amelyek az alábbiak: Cupressaceae sp. (1 darab) és Magnolia sp. (1 darab). 

17 darab kovásodott famaradványon Cerambycidae életnyomát figyeltem meg, ame-

lyek az alábbiak: Aristolochia sp. (1 darab), Carya sp. (5 darab), Magnolia sp. (1 darab), 

Pinus sp. (6 darab), Platanus sp. (3 darab), Qercus sp. (1 darab). 2 darab kovásodott 

famaradványon Picidae életnyoma található, amelyek az alábbiak: Magnolia sp. (1 da-

rab) és Pinus sp. (1 darab).  

32 darab kovásodott famaradványon Scolytidae bioeróziós nyoma fordul elő, ame-

lyek az alábbiak: Carya sp. (4 darab), Magnolia sp. (4 darab), Liquidambar sp. (2 darab), 

Pinus sp. (14 darab), Platanus sp. (6 darab), Populus sp. (1 darab), valamint egy darab 

famaradvány az erős kovásodás miatt nem határozható meg. 

3 darab kovásodott famaradványon pedig Siricidae életnyoma figyelhető meg, ame-

lyek az alábbiak: Carya sp. (1 darab), Pinus sp. (1 darab) és Populus sp. (1 darab). 

A tengeri környezetben keletkezett Isopodák és Teredok élettevékenységeinek nyo-

mai 2 darab Pinus sp. kovásodott famaradványon fordulnak elő. 
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A létrehozó szervezetek megoszlását a famaradványok taxonjai között a 25. ábra mutatja. 

25. ábra: A létrehozó szervezetek megoszlása a famaradványok taxonjai között 

9. Elemzés, értékelés 

Kutatásaim során 659 darab kovásodott famaradványt vizsgáltam, amelyek 36 lelő-

helyről származnak és miocén korú homokos, kavicsos üledékekből kerültek elő. Hatvan 

darab kovásodott famaradványon találtam bioeróziós nyomokat, amelyek közül 865 

darab szárazföldi, 1869 darab pedig tengeri környezetben keletkezett.  

A vizsgálatok során gyarapodtak ismereteink a fosszilis flórákról, valamint a 

bioeróziós nyomok segítségével következtethetünk az egykori erdei életközösség rovar 

faunájára, valamint az egykori tengeri környezetre.  

A szárazföldi környezetben az egykori erdei életközösségben egyaránt előfordultak 

nyitvatermő és zárvatermő fák, valamint fás szárú kúszónövények. Ezek a növények 

elpusztulásuk után elegendő ideig (1-10 év) álltak szálban vagy hevertek az erdő talaján 

ahhoz, hogy a farontó rovarok lárvái megtelepedjenek bennük és kialakítsák jellegzetes 

bioeróziós nyomaikat. A rovarok lárvái bioeróziós nyomaikat elpusztult fákban alakítot-

ták ki. A cincérlárvák még szálban álló fákban hozták létre nagyméretű, mély járataikat a 

fatestben. A kovásodás után, a szállítódás közbeni mechanikai hatások következtében a 

famaradvány az egykori járatok mentén darabolódott fel, töredezett össze. Az egykori 

erdei életközösségnek a rovarok mellett a madarak is tagjai voltak. Bioeróziós nyomaik 

alapján harkályok jelenlétére következtethetünk. Egy-egy kovásodott famaradványok 

fordulnak elő lakás- és táplálkozásnyomaik.  
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Az elpusztult növénymaradványok később viharok alkalmával a szárazföldi környe-

zetből rövid távon (5-10 km) tengeri környezetbe szállítódhattak, majd a kovásodásuk 

előtt a partközeli környezetben halmozódhattak fel. Erre utal az, hogy a famaradványo-

kon előforduló puhatestűek és ízeltlábúak bioeróziós nyomai is előfordulnak.  

A szárazföldi környezetben keletkezett bioeróziós nyomok elhelyezkedésében sza-

bályszerűsséget nem figyeltem meg, míg a tengeri környezetben keletkezett életnyomok 

az egykori uszadékfáknak csak az egyik oldalán helyezkednek el. A tengeri környezet-

ben bioerodálódott famaradványoknak azon részei, amelyeken nem találhatók életnyo-

mok, a tenger aljzatába süllyedtek és ezért nem tudtak megtelepedni rajtuk a létrehozó 

szervezetek lárvái.  

A vizsgált kovásodott famaradványok legtöbbje utólagos alakváltozáson esett át, 

amelyre kis méretük utal. A famaradványok rendszerint nem helyben temetődtek be, 

hanem szállítódás után összetöredezett állapotban halmozódtak fel. A kovásodott fama-

radványok rendszerint nagymértékben át vannak kovásodva, ezért jó megtartásúak. A 

vizsgálati anyagnak körülbelül 32,3%-a, azaz 213 darab famaradvány felszínén lehet 

legszembetűnőbben megfigyelni szállítódás közbeni koptatottság nyomait, amelyre sza-

bálytalan és koptatott, legömbölyített formájuk utal.  

A szállítódás közbeni koptatódás és az utólagos rétegnyomás által bekövetkezett de-

formáció egyes esetekben nehezítette az életnyomok felismerését.  

A vizsgált kovásodott famaradványok színe a világosszürkétől a sötét barnáig válto-

zik. A bioeróziós nyomok megoszlását tekintve azonban a szín nem meghatározó.  
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A szárazföldi környezetben élt fás szárú növények szubtrópusi klímára utalnak. A 

tengeri környezetben bioerodálódott famaradványok tanulmányozásával pedig arra kö-

vetkeztethetünk, hogy azok a tenger litorális régiójában halmozódhattak fel. 

10. Összegzés 

Kutatásaim során 659 darab kovásodott famaradványt vizsgáltam meg. 313 darab 

kovásodott famaradványt saját magam két év terepi munka során gyűjtöttem össze a 

Mikófalva határában elhelyezkedő Szőke-hegy környéki vízmosások területéről, vala-

mint a Dunavarsánytól délnyugatra körülbelül 1,5 km-re elhelyezkedő egykori kavicsbá-

nyák osztályozatlan kuléjából. 346 darab kovásodott famaradvány pedig a gyöngyösi 

Mátra Múzeum Paleobotanikai Gyűjteményének részét képezi. A vizsgálati anyagban 60 

darab famaradványon figyeltem meg szárazföldi és tengeri környezetben keletkezett 

bioeróziós nyomot.  

A vizsgálati anyag 60 darab bioerodált kovásodott famaradványt tartalmaz. 58 darab 

famaradványon megfigyelt 865 darab bioeróziós nyom szárazföldi, 2 darab kovásodott 

famaradványon előforduló 1869 darab életnyom pedig tengeri környezetben keletkezett.  

A bioerodált kovásodott famaradványok között a Pinus sp., a Carya sp., a Platanus 

sp. és a Magnolia sp. taxonok fordultak elő leggyakrabban. Kisebb számban 

Liquidambar sp., Populus sp., Aristolochia sp., Cupressaceae sp., és Quercus sp. is 

megfigyelhető.  

Egy kovásodott famaradvány esetében pedig az erős kovásodás miatt nem látszódnak 

szöveti elemi, ezért faj szinten nem lehet meghatározni. 
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A szárazföldi környezetben keletkezett bioeróziós nyomokat létrehozó szervezetek az 

Insecták osztályán belül a Coleoptera (Bogár) rend, az Anobiidae család (Álszúfélék), a 

Cerambycidae család (Cincérfélék), a Scolytidae család (Szúfélék) és a Siricidae család 

(Fadarazsak) közül kerültek ki, az Aves osztályán belül pedig előfordult a Picidae család 

(Harkályfélék) képviselőinek táplálkozás- és lakóhelynyoma is. 

A tengeri környezetben létrejött életnyomok pedig Teredok és Isopodák táplálkozás- 

és lakásnyomai. 

A famaradványok pusztulásukat követően 6 – 18 hónapig szubareális viszonyok kö-

zött halmozódtak fel, amely során rovarok és harkályfélék bioerodálták őket. Tengeri 

környezetben pedig a litorális környezetben ülepedtek le a famaradványok, amelyeket 

Teredok és Isopodák bioerodáltak. 
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DIGITÁLIS ARCHÍVUMOK FORRADALMA 

Szerző: Tóth Dalma Veronika 

informatikus könyvtáros (MA), II. évf. 

Konzulens: Dr. Tóvári Judit főiskolai tanár 

II. helyezés 

Bevezetés 

„A homo digitalis, vagyis a modern kor embere a tér és idő szabadságát kapta meg 

az új évezredben. Ott áll egy forradalmian globális változás küszöbén, ami olyan válto-

zásokat generál, mely kétségkívüli hatással lesz az emberi kommunikáció jövőjére.”1 

Dolgozatom célja megismertetni az olvasót a digitális archiválási kezdeményezések-

kel és a felmerülő problémákkal azáltal, hogy a Kongresszusi könyvtár digitalizálási 

kezdeményezéseit összehasonlítom az Európai Unió digitalizálási kezdeményezéseivel, 

valamint felhívom az olvasó figyelmét a digitálisan tárolt nagy mennyiségű anyagok 

fontosságára. Dolgozatom kiterjed a különböző archiválási módszerekre, a bemutatott 

projektek segítségével, valamint a már létező digitális archívumokon keresztül a megva-

lósulás különböző módjaira. Mindenekelőtt azonban, szükség van a digitalizálás techni-

kájának strukturáltabb bemutatására is, hogy megértsük a digitális források, és azok 

tárolási módszereinek, megjelenítésének, és rendszerezésének módját. Részletesen tagla-

                                                           
1 A homo digitalis kora [weboldal] 
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lom az elektronikus dokumentumok formai feltárásának problémáit is, hiszen a formai 

feltárás a tartalmi feltárás mellett lényeges a visszakereshetőség szempontjából mely a 

digitális archiválás egyik fő célja a megőrzés mellett. 

Korunk elektronikus, digitális forradalmának jelképe a számítógép, úgy ahogyan az 

első ipari forradalomé a gőzgép volt. A számítógépek lettek azok a fegyverek, amelyek-

kel a társadalom a forradalmat véghezvitte, olyan kommunikációs csatornák jöttek létre, 

amelyek következtében a térbeli és időbeli határok megszűnnek. 

A digitális archívumok létrejötte forradalmasította a dokumentum típusát is, már 

nemcsak digitális dokumentumról, hanem digitális forrásról beszélünk, létrejött egy új 

elektronikus forrás típus, amely lehetővé teszi a széleskörű hozzáférést az interneten 

keresztül is, mindez szükségessé tette, olyan információs eszközök megteremtését, ame-

lyek lehetővé teszik a megőrzést és a széleskörű keresését, feldolgozást digitális környe-

zetben is, valamint megnyitja virtuális polcait az oktatás számára a számítógépes tudo-

mányok felé. 

A hozzáférést lehetővé tevő eszközök közül talán a legkézenfekvőbb az internet, 

amely rendkívül nagy és sokrétű, kismértékben feltárt adattömeg, amely képlékenyen 

folyamatosan változik és átalakul, a tartalmi és formai visszakeresési szempontok pedig 

sok esetben hiányosak. Kutatók naponta jelentetnek meg új cikkeket, tanulmányokat a 

világhálón, már nem a papír alapú, hanem az elektronikus utat használva a publikálás 

eszközeként, amelyek a „nyílt hozzáférési kezdeményezések” (Open Access Initiative) 

következtében, mindenki számára elérhetőek. 
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Az internet egy dinamikusan változó környezet, az adatok gyorsan megváltozhatnak, 

elveszhetnek, elavulhatnak. Nem biztos, hogy amit ma olvasunk rajta, azt holnap ugyan-

ott megtaláljuk. 

A digitalizálás fő célja, hogy a társadalmi, földrajzi, és kulturális határok áthidalásá-

val, az információk mindenki számára elérhetőek legyenek, a tárolás és a megjelenítés 

egységes szabványokon alapuljon, hogy a digitalizálás leghatékonyabb módszerei és az 

intézmények közötti kommunikáció segítségével a leghatékonyabb eszközök, és befekte-

tések kerüljenek kiaknázásra. Ez a fő célja mind az Európai Unió digitalizálási stratégiá-

jának (ahogy azt a Lundi alapelvekben is megfogalmazta) mind pedig a Kongresszusi 

könyvtár digitalizálási terveinek. Az országok, nemzetek könyvtárai által kidolgozott 

digitalizálási stratégiák és technológiák elsajátítása, és kidolgozása kifejezi a könyvtár 

képességét is önmaga átalakítására. 

Az elmúlt évtizedekben a könyvtári digitalizálás jelentős hatást gyakorlott a megőr-

zés eddig bevett stratégiájára, ezáltal magára a könyvtár- és információtudományra is. 

Ahogy egyre több intézmény digitalizálja gyűjteményét a folyamatot körülvevő stratégi-

ai alapelvek, szabványok, technológiai problémák megoldása egyre fontosabbá válik. 

Az Institute of Museum and Library Services felmérése alapján az amerikai egyetemi 

könyvtárak egyharmada, a közkönyvtáraknak pedig egynegyede végez digitalizálást, 

azonban sokuknak nincsenek irányelveik, ezeknek a munkálatoknak a formáját és kivite-

lezését illetően.2 

A digitalizált forrásokra vonatkozólag a könyvtáraknak létre kell hozniuk azokat a 

szabványokat, amelyek segítenek a megőrzés és kiválasztás kritériumainak, módszerei-

                                                           
2 SZALÓKI Gabriella(2006) 
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nek meghatározásában. Technikailag több ezer könyvtárnak van működő digitális 

könyvtári állománya, amelyik a többivel nem kompatibilis, közös keresésre alkalmatlan, 

és sok esetben nehezen integrálható. Mindez azonban óriási akadályt állít annak a cél-

nak, amiért a digitalizálás megkezdődött, hiába történik meg a papír alapú források elekt-

ronikussá válása, ha nem jut el minden releváns információ a felhasználókhoz mivel 

nincs meg a megfelelő kapcsolat és kompatibilitás az intézmények között. 

Dolgozatom célja, hogy a két digitalizálási stratégia (Európai Unió és Kongresszusi 

Könyvtár) bemutatásával, és összehasonlításával reflektáljak a digitális archiválási prob-

lémákra, párhuzamos tevékenységekre, melyek tanulmányozásának segítségével kidol-

gozható egy olyan stratégiája, amely megvalósíthatja a digitalizálás fő céljait. 

I. Digitalizálás kezdetei 

Szakértői becslések szerint 1500 és 1800 között körülbelül 1 millió könyv jelent meg 

a világon. 1800 és 1900 között mintegy 5 millió, a 20. században pedig hozzávetőlege-

sen 20 millió.3 Valamint nem ejtettünk még szót egyéb információhordozókról: mint 

audiovizuális dokumentumok, képek, periodikumok.  

Az információs társadalom – melynek fogalma az 1960-as években jelent meg, és a 

tudást, az élethosszig tartó tanulást a gazdagság és a hatalom fő forrásaként tételezi4 – 

elkerülhetetlenné tette a kulturális örökség digitális megőrzését az utókor számára. 

Azonban a kulturális örökséget nemcsak megőrizni kell, hanem hozzáférhetővé is tenni, 

a hozzáférés segítségével megismerkedhetünk más nemzetek kultúráival, történelmi 

                                                           
3 MÜHLBERGER, Günter és GSTREIN, Sylvia (2010)  

4NYÍRI Kristóf (1999) 
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értékeivel, kincseivel, és a hagyományátadás egy új dimenziója nyílhat meg. Ilyen meny-

nyiségű dokumentum digitalizálása több évtizedig tarthat. Kezdeményezések, digitalizá-

lási projektek már elkezdődtek. Azonban ezeket a dokumentumokat nem elég csupán 

digitalizálni, szükség van elérhetővé tételükre, hosszú távú megőrzésükre, megfelelő 

feldolgozásukra. A könyvtáraknak kiemelkedő szerepe van és lesz az információk gyűj-

tése és őrzése mellett azok feltárásában, közzétételében, szolgáltatásában, elterjesztésé-

ben. 

Maga a feladat az idők során sem változott a végrehajtáshoz szükséges eszközök vi-

szont a fejlődtek. A Gutenberg - galaxist, vagyis a nyomtatás korát követte a XIX - XX. 

században Neumann számítástechnikai, elektronikai galaxisa, amely új távlatokat nyitott 

az adat megőrzés terén kulturális és kommunikációs forradalmat robbantva ki. Így tehát 

a nyomtatást követően az elektronika, számítástechnika vállalta magára az információ 

megőrzést, feldolgozást, tárolást s rendszerezést, azaz a könyvtári, levéltári munka lé-

nyegét. 

A könyvek szerepe napjainkban is fontos pozíciót tölt be, ezért mostanra már nem 

csupán nyomtatott formában, hanem elektronikusan is hozzá juthatunk. A digitalizált 

könyvek sokak számára könnyebben hozzáférhetők, hiszen az internet földünket átháló-

zó fonalain át, manapság bárhonnan beszerezhetjük a kívánt irodalmi művet, vagy szá-

munkra lényeges, szükséges információkat, amely nem csupán írásos dokumentum, 

digitalizált könyv lehet, hanem hanganyag és videó felvétel is. 

Ahogy a könyvek folyamatosan elektronikus dokumentumokká alakultak át, úgy jöt-

tek létre az nemcsak elektronikus könyvtárak is, hanem a digitális archívumok is, ezzel 

mintegy változtatva s kibővítve intézményességét. 
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II. Miért fontos és szükséges a digitalizálás? Mit érdemes digitalizálni és 

hogyan? 

A digitalizálás egyik oka a kulturális örökség megóvása, például egy jelentős mér-

tékben sérült dokumentum, amely már nem alkalmas a használatra információ közvetí-

tésre sem alkalmas, ezért nem tudja ellátni megfelelő funkcióját, ilyenkor főleg az állo-

mány védelem az elsődleges szempont. 

Másrészt szeretnénk, ha a dokumentumban szerepelő információ mindenki számára 

megismerhetővé váljon, ezért szeretnénk közzé tenni a világhálón, azok számára, akik-

nek a dokumentum a maga fizikai valóságában nem elérhető. 

A digitalizálási archiválás legfontosabb része a dokumentumok kiválasztása, ha nem 

lehetséges a teljes gyűjtemény digitalizálása. A dokumentumok kiválasztási szempontjait 

maguk a projektek határozzák meg, valamint, hogy mi a projekt célja. Állomány megőr-

zés vagy esetleg az oktatás segítése? De dokumentumok kiválasztása során arról is képet 

kapunk, mit tekint egy nemzet, mint tekint egy könyvtár kulturális örökségnek. 

Az elvégzendő digitalizálási munkákat tartalmi szempontból is koordinálják. Ilyen 

például a Minerva projekt Európában, amely 2001-ben jött létre, és először fogalmazta 

meg az uniós államok koordinációs kötelezettségét.5 

Valamint fontos szempont a szolgáltatás jogi kérdései, hiszen egy digitalizált anyag 

online publikálásánál figyelembe kell venni a szellemi termékről szóló jogszabályokat. 

Ha a szerzői jog nincs a digitalizáló birtokában, akkor csak az alkotó, ill. a jogbirtokos 

engedélyével lehet publikálni a dokumentumot. Ez persze felveti azt, hogy a publikálás 

                                                           
5 BAKONYI Géza és KOKAS Károly (2006) 
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után az illető dokumentum bárki kezébe eljuthat. Azonban ma már erre is sokféle mű-

szaki megoldás kínálkozik pl. digitális vízjel.6 

III. A digitális forrás, és feldolgozásának problémái 

A könyvtár századokon keresztül az írásos dokumentumok őrzője volt. A technika 

térhódításával, és az információs társadalom nagymértékű fejlődésével azonban elen-

gedhetetlenné vált, az elektronikus dokumentumok feldolgozása és visszakereshetőségé-

nek biztosítása. Az információ szolgáltatása és közvetítése vált elsődlegessé. 

A különböző dokumentumok fokozatosan alakultak át nyomtatottból digitális forrá-

sokká, mivel ezek a dokumentumok digitálisan kódoltak és használatuk csak számítógé-

pes hardver- és szoftvereszközökkel valósulhat meg, az elsődleges problémát az jelenti, 

hogyan történjen meg úgy feldolgozásuk, hogy az archívumokon belül vagy magán az 

interneten visszakereshetőek legyenek. 

A visszakereshetőség biztosításához elengedhetetlen a dokumentumok tartalmi feltá-

rása mellett a megfelelő formai feltárás is. Nyilvánvaló, hogy az elektronikus dokumen-

tumokkal kapcsolatos fogalmakat nem csak összegyűjteni kell, hanem a lehető legponto-

sabban meg kell adni meghatározásukat is. 

Tehát az elektronikus dokumentum, meghatározás információhordozó fajtájára vo-

natkozik azok a dokumentumok, amelyek rögtön digitális dokumentumként születtek 

meg, nyomtatott változatuk nincs.  

                                                           
6 BAKONYI Géza és KOKAS Károly (2006) 
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„Elektronikus dokumentumnak (bibliográfiai forrásnak) azok az objektumok nevez-

hetők, amelyek digitálisan kódoltak és használatuk csak számítógépes hardver- és szoft-

vereszközökkel valósulhat meg.”7 

A digitális forrás maghatározás azonban nemcsak az adathordozó fajtájára vonatko-

zik, ugyanis ide sorolhatjuk azokat a dokumentumokat is, amelyek eredetileg analóg 

formában léteztek és később került sor a digitalizálásukra, valamit azok a dokumentu-

mok, amelyek csak digitális formában léteznek. 

Miután a fogalmak tisztázása megtörtént „mikroszkóp alá vehetjük” hogyan is törté-

nik, meg a feldolgozási folyamat, milyen problémákat vet fel a bibliográfiai források új 

dimenziója. 

A metaadatok a dokumentum formai feltárására szolgálnak, nevezhetjük bibliográfiai 

rekordnak is. A leírás tárgya a mű a szellemi tartalom forrása, legyen az elektronikus 

vagy nyomtatott. 

„A formai adatok szerinti feltárás elsődleges célja a dokumentum minden kétséget 

kizáró azonosítása, a keresett mű vagy dokumentum megtalálása a katalógus vagy bib-

liográfia által közölt adatok alapján.”8 

Jelentős problémát képez a forráshelyek meghatározása. 

A számítógépes dokumentumban lévő belső forrás a főforrás. Az ilyen információk 

rendszerint a címképernyőn, a főmenüben vagy a dokumentum kezelőprogramja által 

kiírt szövegekben találhatók.  

                                                           
7 TÓVÁRI Judit (2009) 

8 TÓVÁRI Judit (2002) 
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Azonban olyan esetekben, mikor a belső források nem elegendőek a katalogizálás-

hoz, választhatók más források is a következő sorrendben: 

A számítógépes dokumentumok fizikai hordozójára ragasztott címkék. 

Melléklet. Itt is felmerülhet egy fontos probléma akkor, ha a mellékleten is szerepel 

információ, amely a mellékletre vonatkozik. Ezért a melléklet esetén gondosan meg kell 

különböztetni, hogy melyik információ vonatkozik a kísérőanyagra és melyik magára az 

elektronikus dokumentumra. Ha a tartóban több dokumentum is van, és csak azon talál-

ható meg a közös főcím, akkor a tartón lévő információt részesítjük előnyben az egyes 

dokumentumok címkéivel szemben. 

De az olyan az esetekben, mikor az a forrás, amelyet előnyben kellett volna részesí-

teni a fenti sorrend alapján, nem tartalmaz megfelelő adatokat a katalogizáláshoz, mert 

az abban található információ kétértelmű vagy hiányos, valamint nincs olyan azonosítha-

tó forrás, amely állandóan kapcsolatban van a leírandó egységgel, azt a forrást kell 

előnyben részesíteni, amelyik a legmegbízhatóbban azonosítja a művet vagy műveket. 

Az adatok leírásánál, a legelső, amelyre különös figyelmet kell fordítanunk a Cím és 

szerzőségi közlés az első adatcsoport. 

Főleg a távoli elérésű elektronikus források jelenthetnek problémát. 

Maga a főcím kiválasztása akkor okozhat nagyobb gondot, ha a főcím teljes alakban, 

és betűszóként is szerepel. Például a National Geographic, Figyelő. hu, vagy a TMT 

elektronikus változata. 

Ilyenkor figyelembe kell venni azt is, hogy a betűszó és a teljes címalak ugyanazon 

forráshelyen szerepel e. Ha ugyanazon forráshelyen szerepel a teljes alak minősül fő-

címnek, akkor is, ha a betűszó a tipográfiailag kiemelt. Ha viszont az elsődleges forrás a 
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főcímet csak betűszó, és a teljes címet csak a sorrendben hátrább álló főforrások valame-

lyike vagy másodlagos forrás tartalmazza akkor, az elsődleges forráson közölt betűszó 

minősül főcímnek.9 Például az fn.hu esetében. 

A főcím után szögletes zárójelben mindig közölni kell a dokumentum típus megne-

vezését, attól függően, hogy milyen típusú elektronikus dokumentum. Ez azért nagyon 

fontos, hogy egyértelmű legyen, hogy az adott dokumentum milyen formában visszake-

reshető. 

A szerzőségi adatoknál mindenképpen fel kell tüntetni a szerzőségi funkciót is. Va-

lamint további problémát jelenthet az is, ha például a nyomtatott időszaki kiadvány szer-

kesztője is szerepel a dokumentumban. Ilyenkor figyelembe kell venni, hogy nem a 

nyomtatott kiadásról készítjük a leírást, hanem az elektronikusról, így az elektronikus 

dokumentum szerkesztője kell, hogy szerepeljen szerzőségi adatként. 

Elektronikus időszaki kiadvány esetében fontos szerepet játszik a számozás. Itt 

ugyanazon szabályok érvényesülnek, mint a nyomtatott periodikumok esetében. A szá-

mozási adatcsoportban akkor írhatunk le adatot, ha a leírás az első részegységről készült. 

Ha katalógus számára készül összefoglaló szintű nyitott leírás céljára, akkor a számozási 

adatokat az időszaki kiadvány az aktuális főcímhez kapcsolódó legelső részegységéről 

kell venni. 

Az időszaki kiadványok leírásának szabványa azonban megengedi, hogy összefogla-

ló szintű nyitott leírás számára az adatokat (a számozás adatcsoport kivételével) vala-

mely közbenső részegységről vegye. Ebben az esetben ez a részegység képezi a leírás 

alapját. Ha tehát a legelső részegység nem áll rendelkezésre, a számozás adatcsoport 
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adatai bizonytalanok, ezért nem írhatók le. 10 Számozási adatcsoportban: Szögletes záró-

jelben kérdőjel és a nyitottság jele szerepel. 

Ez akkor jelenthet problémát, ha dinamikus weblapról van szó. A dinamikus weblap 

tulajdonképpen elektronikus napilap, amely folyamatosan frissül. Ebben az esetben nem 

ismerhetjük, az első részegységet, hiszen archívuma sincs, ahonnan visszakereshető 

lenne. 

A speciális adatokban fel kell tüntetni az elektronikus dokumentum formáját, szöveg, 

kép, weblap, webhely, pdf fájl, world fájl, vagy html. Miért fontos ez? Elsőre nem is 

gondolnánk, mennyire nagy jelentősége van, például mikor hivatalos Európai Uniós 

dokumentumot keresünk, ez esetben ugyanis a kötelező fájl formátum szöveges doku-

mentumok esetében az EU-ban pdf. 

A megjelenés adatcsoport leírása akkor jelenthet problémát, ha például nem található 

meg a megjelenés helye, vagy a kiadó neve Ha nincs megjelenési hely akkor szögletes 

zárójelben s.l vagyis sine loco hely nélkül. Ha pedig a kiadó neve hiányzik akkor s.n 

vagyis sine nome név nélkül. Semmi képen sem írhatjuk be a hiányzó adatok helyére a 

nyomtatott változat megjelenési adatait, mert a leírás az elektronikus dokumentumról 

készült. 

Ezen kívül problémát jelenthet az is, ha egy elektronikus könyvtár közöl egy digitali-

zált dokumentumot, amelyben szerepel az eredeti, nyomtatott dokumentum kiadásának 

helye és ideje, vagy a kiadó neve. Ebben az esetben az elektronikus könyvtár a kiadó, 

hiszen az közölte a dokumentumot. Például Szabó Magda Régimódi történet című műve 

elektronikus formában megtalálható a PIM-en, a dokumentumban pedig szerepel a Szép-
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irodalmi kiadó, valamint, hogy 1978-as kiadás. Azonban ez a nyomtatott dokumentum 

adata az elektronikus dokumentumot a PIM adta ki 2010-ben. Soha sem szabad elfelej-

tenünk mi is pontosan a leírás tárgya. 

Rendkívül fontos az URL feltüntetése, hiszen így lehet eljutni a dokumentumhoz. 

Valamint nem elhanyagolható a letöltés dátuma sem, hiszen az elektronikus távoli eléré-

sű dokumentumok, akármikor elveszhetnek, és nem lesznek visszakereshetőek. 

Bár a távoli elérésű dokumentumok nagy kihívást jelentenek nem elhanyagolhatóak a 

DVD és CD-ROM-ok leírása során jelentkező problémák sem. Bár ebben az esetben a 

forráshelyek meghatározása könnyebb, hiszen elsődleges forrás a belső forrás. Mégis 

vannak olyan DVD-ROM- ok, amelyek egy teljes könyvtári anyagot magukba foglalhat-

nak. Ilyenkor felmerül a kérdés, miről készüljön a leírás, magáról a DVD-ROM-ról vagy 

pedig az abban található művekről, estenként videókról, lexikonokról vagy szótárakról.  

Például Deák Ferenc: Adalék a magyar közjoghoz című műve, az Arcanum DVD 

könyvtár 5. részében jelent meg, sok más művel együtt. Ilyenkor a DVD-ROM-on talál-

ható minden dokumentumot fel kell dolgozni, hogy visszakereshetővé váljanak. 

A CD-n DVD –n megjelenő dokumentumok számbavétele a könyvtárakban köny-

nyebben megoldható probléma, hiszen ezek a kiadványok rendelkeznek fizikai hordozó-

val a hagyományos értelembe vett könyvtári anyag fogalmába könnyebben beilleszthe-

tők. Komoly problémát okoz azonban a távoli elérésű dokumentumok kezelése. Fontos, 

hogy ezeket a dokumentumokat is be kell vonni a bibliográfiai számbavétel körébe, mint 

a hagyományos dokumentumokat. Az elektronikus dokumentumok feldolgozására jöttek 
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létre azok a módszerek, amelyek a metaadatokkal jellemzik a leírandó információt. A 

metaadat rendszerek közül a Dublin Core áll legközelebb a könyvtári katalogizáláshoz.11 

A HUNMARC rekord a mutatóban, a tájékoztató és bibliográfiai adatmezőkben tar-

talmaz információkat a feldolgozott elektronikus dokumentumra vonatkozóan. A gépi 

katalogizálással nem változik, továbbra is célja a feltárás, azaz a keresett dokumentum 

megtalálásának és azonosításának a feladata. 

Azonban a felhasználó nemcsak formai szempontok alapján kereshet, hanem tartal-

mi, szemantikai szempontok alapján is. Mindezt végezheti teljesen más számítógépes 

környezetben, amely befolyásolhatja a formátum létét és szabad alkalmazhatóságát. 

IV. A digitálisan archivált források visszakereshetőségének alapjai a 

metaadat szabványok 

Az elektronika segítségével lehetővé válik nagyobb tároló kapacitás létrejötte, 

amelynek segítségével nem csak a szurrogátumok, de a teljes dokumentumok is elérhe-

tővé válnak. Nem utolsó szempont az sem, hogy az elektronikus könyvtárak, és archí-

vumok létrejöttével digitalizálás is nagy színteret kapott, a dokumentumok digitalizálása 

pedig megkönnyíti a frekventált dokumentumokhoz való hozzáférést is. 

A visszakereshetőség biztosításához elengedhetetlen a dokumentumok a speciális 

célnak megfelelő formai, tartalmi feltárási mód megválasztása. 

Az elektronikus dokumentumok katalogizálási szabályaival az ISBD/ER valamint az 

ISBD/CF foglalkozik. Az IFLA szervezet által kiadott nemzetközi szabványok elektro-

nikus dokumentumok és a számítógépes információforrások könyvtári katalogizálásá-
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hoz. A szabvány korábbi változata, az ISBD (CF) (Computer Files) elsősorban az önálló 

hordozón (CD-n, mágneslemezen) megjelenő kiadványok leírásáról rendelkezett, az 

ISBD ER már a távoli elérésű, hálózati információforrások bibliográfiai feldolgozását is 

szabályozza. 

A digitális archiválás lényege, hogy a dokumentumokat virtuálisan tároljuk és tesz-

szük közzé. A dokumentumok azonban korántsem egységes formátumokban tárolódnak, 

miközben a felhasználó ettől teljesen függetlenül szeretne hozzáférni a tartalomhoz. 

Például a képminőségre vonatkozó szabványok, amelyeket a független könyvtári pro-

jektek és digitális könyvtári szervezetek tették népszerűvé. A Vizuális Források Egyesü-

letének (Visual Resources Association = VRA, 2004.) alapvető kategóriái leírják a vizuá-

lis kultúra alkotásait, és az azokat dokumentáló képeket. 

A könyvtári kezdeményezések a minimális dpi használatra, a bitmélységre, a tömörí-

tésre és a fájlformátumokra vonatkozó szabványokat dolgoznak ki a digitális könyvtári 

galériák és az elsődleges, ún. mesterpéldányokra, hogy a felhasználó formátumtól füg-

getlenül is hozzáférhessen a képekhez. A Brown Egyetem Afro-Amerikai kottagyűjte-

mény képleírásai például a mesterképeket jó minőségben tartalmazzák: TIFF formátum-

ban 300 dpi-vel, míg a képgalériában lévő képeket JPEG formátumban, speciális pixel-

méretben és színmélységben tárolják (Library of Congress, 2003.). A PDF fájl az egyik 

legelterjedtebb formátum a szöveges és képi állományok formázására.12 

Az általánosan elterjed formátumok problémája azonban az, hogy hétköznapi fel-

használó számára elválaszthatatlan módon, egy állományban írják le egy dokumentum 

tartalmát, szerkezetét és formátumát, azaz megjelenési módját. A tárolt tartalom helyes 
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megjelenítése csak a dokumentumtípust ismerő megjelenítővel lehetséges. A legtöbb 

elterjed formátumról az is elmondható, hogy míg a formai megjelenésre nagy hangsúlyt 

fektetnek, csekély fontosságot tulajdonítanak a szemantikának. 

A szöveges tartalmak elektronikus tárolásának problémáit vizsgálva a jelenlegi fájltí-

pusok kevéssé alkalmasak a hosszú távú kompatibilitásra, a maradandó értelmezhetőség 

biztosítására. A szöveges dokumentumok megfelelő tárolására olyan formátum, szab-

vány, technológia alkalmas, amely biztosítja a tartalom és a formátum különválasztását, 

ugyanakkor a szöveg szemantikai elemzését megkönnyítő metaadatok tárolását és, az 

adatok közötti kapcsolatok webes környezetben történő alkalmazását is. 

A könyvtári digitalizálási gyakorlatokban használt szabványok és irányelvek projek-

tenként változnak. Az évek során az egyetemi, iskolai és szakkönyvtárak kialakították 

saját digitalizálási eljárásukat. Néhány régebbi és több újabb szabvány széles körben 

elfogadott, és alkalmazzák őket a könyvtári digitalizálási projektekben. A metaadat- és 

kép-minőségszabványok és irányelvek általánosan keresettek a digitalizálási projektek 

tervezésekor. A Digitális Könyvtári Szövetség (Digital Library Federation) honlapján 

található szabványok közül néhányat kiemelten használnak. 

A mai napig elterjedt metaadatszabványok a Dublin Core, az RDF13, az EAD14, a 

TEI, az SGML, az XML és a HTML. A MARC formátum szabványos adatcsere-

formátumként használatos a katalógusrekordok elektronikus megjelenítéséhez; ezt hasz-

nálják a Kongresszusi Könyvtár Amerika Emlékezete digitális könyvtári projektben is. A 

                                                           
13 Az RDF háromrészes szabályból áll, ami a forrást, a tulajdonságot és a metajelölési utasítást 

tartalmazza. A Dublin Core és az RDF korlátai a komplex metaadat-leírás során derülnek ki. 

14 Kódolt levéltári leírás 
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MARC bonyolultsága, és a forrásmunkák közötti komplex hierarchikus és más kapcsola-

tok kifejezésének nehézségei miatt, más szabványok is elterjedtek, mint például a Dublin 

Core és az RDF (Resource Description Framework = Forrásleíró keretrendszer).  

A TEI-t (Text Encoding Initiative = Szövegkódolási Kezdeményezés) eredetileg kö-

zösségalapú szabványnak fejlesztették ki szövegek kódolására és cseréjére. Azóta nem-

zetközi és interdiszciplináris szabvánnyá lépett elő, amely segít a könyvtáraknak és mú-

zeumoknak, kiadóknak és az egyes kutatóknak bemutatni irodalmi és nyelvészeti szöve-

geket online kutatás és tanítás céljából, egy kódolt sémával, mely maximálisan kifejező 

és minimálisan elavult.15 

SGML 

A metaadatszabványok egyre rugalmasabbak, egyre komplexebb jelölési kérdésekkel 

számolnak, de még mindig relatíve könnyű őket használni. Az SGML és az XML 

metaadat mezőjelölő lehetőségeket kínál, amelyek más metaadat-szabványokkal kombi-

nálva sokkal nagyobb rugalmasságot eredményez; a Virginiabeli Alexandriai Könyvtár 

történelmi gyűjteménye például előszeretettel használ XML-t a forrásdokumentumok 

jelölésére.16 

Az 1986-ban létrejövő SGML jelölőnyelv lényege az volt, hogy az egyszerű, min-

denféle formázást mellőző szövegben, speciális jelölőkkel, metaadatok beágyazását tette 
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16 GOLDEN Dániel [et al.] (1998) 



185 

lehetővé. Ezek segítségével a dokumentum készítője biztosíthatta a szöveg számítógé-

pes, szemantikai elemezhetőségét.17 

Az SGML jelölőnyelvet eredetileg arra tervezték, hogy nagy terjedelmű ipari, kor-

mányzati dokumentációkat információ veszteség nélkül lehessen mozgatni a különböző 

szoftverkörnyezetek között. 

A SGML egyik fontos alapelve volt, hogy a tartalmat és szemantikát tároló szöveg-

ben nem tette lehetővé a megjelenítési formátumok rögzítését. A formai jegyek leírására 

kizárólag külső állományokban volt lehetőség.18 

1996-ban a World Wide Web Consortium új, az SGML alapjain felépülő nyelv meg-

alkotásába fogott, melyet XML-nek neveztek el (Extensible Markup Language). Céljuk 

egy szabadon felhasználható, az SGML hátrányait kiküszöbölő, de erényeit megtartó 

jelölőnyelv kialakítása volt.19 

XML 

Az XML tulajdonképpen az SGML továbbfejlesztett változatává vált, mely egy olyan 

jelölőnyelv, amely az adatok szerkezetének leírását teszi lehetővé.  

Fontos jellemzői: 

− biztosítja a szöveges dokumentumok eltérő hardver, szoftverkörnyezetek közöt-

ti átvitelét 

− biztosítja a szöveg számítógépes programokkal történő szemantikai elemzését 

                                                           
17 GOLDEN Dániel [et al.] (1998) 

18 TÓVÁRI Judit ,SZABÓ Bálint (2011) 

19TÓVÁRI Judit ,SZABÓ Bálint (2011) 
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− megtartja a szöveg emberi olvashatóságát, értelmezhetőségét 

Az XML úgynevezett leíró jelölést alkalmazó jelölőnyelv. Az XML-el jelölt doku-

mentum szövegében jelölők helyezkednek el pl.: <szerzo>, <cim>, ezek arra szolgálnak, 

hogy azonosíthatóvá tegyék a szöveg egy-egy részletét, és biztosítsák annak értelmezé-

sét. 

Az internet elterjedésével hatalmas mennyiségű elektronikus forrás jött létre, a fel-

használók pedig próbálnak megbirkózni ezzel, azonban sokszor eltévednek az adatok 

kusza rendszerében. A teljes szövegű keresőrendszerek ugyan valamennyire megkönnyí-

tik az eligazodást, azonban nem képesek annyiféle szempont szerinti szűkítésre és olyan 

pontosságú találati listák előállítására, mint ami például a bibliográfiai leíró szabványo-

kon alapuló és szabályozott információkereső nyelvet használó könyvtári katalógusoknál 

megszokott.  

Az elektronikus források maguk után vonták azt az igényt, hogy a katalógusokon ke-

resztül ne csak a bibliográfiai adatok, hanem teljes szövegű dokumentumok is megtalál-

hatók legyenek valamint képesek legyenek hipertextkapcsolatok alkalmazására.  

MARC, MARCXML 

A MARC formátumot használó webalapú katalógusok a dokumentumok között csak 

a közös elemek – pl. szerző, tárgy, cím szavai – szerint képesek hierarchikus kapcsolatot 

teremteni. Bár a MARC változó mezőhosszakat enged meg, nem ad helyet linkek elhe-

lyezésére.20 

                                                           
20 GÓTH László (2000)  
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A hipertext struktúrájú internetes környezethez való jobb alkalmazkodás érdekében 

egyes intézmények – az OCLC, a WWW-konzorcium és a Library of Congress – már 

kutatják a lehetőségeket a bibliográfiai leírásnak az internet céljára alkalmasabb nyitott 

kódolására. 21 

A Library of Congress 1995 és 1997 között dolgozta ki a MARC rekordok XML 

környezetben való megjelenítését. Az XML formátumú MARC rekordok egy az egyben 

a MARC rekordok szemantikáján alapulnak, annak adatai XML struktúrába konvertálva 

jelennek meg. Az XML segítségével nemcsak az elektronikus források megjelenését, 

hanem tartalmának szemantikai struktúráját is le lehet írni. 22 

Dublin Core 

A Dublin Core 1995-ben indult, nevét az elemek felsorolását rögzítő 1996-os dublini 

konferenciáról kapta, amelyen könyvtárosok, digitális könyvtárak kutatói, tartalomszol-

gáltatók és jelölőnyelv-szakértők találkoztak, hogy információforrások keresésére vonat-

kozó szabványokat korszerűsítsenek. Ez a rendszer eredetileg nem is könyvtári alkalma-

zásra készült, hanem arra, hogy weben fellelhető egymástól nagymértékben különböző 

elektronikus dokumentumokat le lehessen írni, és visszakeresésüket könnyebbé tenni.23  

Azóta a Dublin Core nemzetközi szabvánnyá vált, s alapjául szolgál több más metaadat 

sémának. A Nemzeti Digitális Adattár is a használói közé tartozik.  

                                                           
21 TÓVÁRI Judit ,SZABÓ Bálint (2011) 

22 TÓVÁRI Judit ,SZABÓ Bálint (2011) 

23 HORVÁTH Tibor és PAPP István (2003) 
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A „core” szó arra utal, hogy egy minimális adatelem-készletet kívántak definiálni, 

ami bármilyen digitális objektum leírására alkalmas és nem igényel szakképzettséget, 

amely legnagyobb előnyét és a hátrányát is jelenti. Ezek a metaadatok könnyen előállít-

hatók és feldolgozhatók, ugyanakkor nem alkalmasak a dokumentumok jellemzőinek 

részletes leírására. Ezért az eredeti, 15-féle adatelem később tovább bővült és alapul 

szolgált jóval összetettebb metaadat-formátumokhoz. 

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület létre hozott egy DC-generátort24, 

hogy így is elősegítse a metaadatok használatának hazai terjedését. Ezzel az egyszerű 

űrlappal az eredeti, 15-féle metaadat állítható elő, kiegészítve néhány fontosabb adattal, 

majd bemásolható a leírt dokumentumba (vagy egy rámutató HTML oldalba), valamint 

elmenthető XML formátumban, és így a dokumentum már alkalmas lesz arra, hogy 

bekerüljön különböző metaadatgyűjtő rendszerekbe, megkönnyítve annak megtalálható-

ságát. Fontos szempont az is, hogy a DC ezzel segíteni tudja a hipertext struktúrájú in-

ternetes környezethez való jobb alkalmazkodást, amelyre a MARC eleinte nem tudott 

lehetőséget biztosítani. 

A metaadatok alkalmazásának a Dublin Core következtében történő elterjedése során 

nagy számban jelennek meg új metaadatsémák, illetve létező sémák kombinációi, variá-

ciói. A szemantikus web eszközei használhatók a metaadatok és sémáik ábrázolására és 

kezelésére.  

Az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya részt vett a CORES európai pro-

jektben, melynek célja volt, hogy segítséget nyújtson a metaadat-szerkesztőknek a 

metaadatszabványok és -megoldások együttműködésének növelésével, és a különféle 

                                                           
24 MEK Dublin core generátor  
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metaadatsémák nyilvántartásával. A szemantikus web technológiákra építve elkészítettek 

egy metaadat-nyilvántartást és egy metaadatsémák létrehozására-újrahasznosítására 

szolgáló kliensalkalmazást, amely a metaadatsémák újrahasznosításához a nyilvántartás-

ban már szereplő adatokat használja.25 

METS 

A strukturális metaadatok speciális kategóriát alkotnak, és a digitális könyvtárak 

hosszú távú őrzési szempontjából is fontosak. 2002-től sikerült világviszonylatban (nem-

zeti könyvtári szinten) elfogadtatni a METS (Metadata Encoding and Transmission 

Standard) szabványt, amelynek gondozója a Kongresszusi Könyvtár.26 Összetett objek-

tumok belső szerkezetének definiálására használják. A METS objektumok előállíthatók a 

DigiTool rendszerén belül, vagy azon kívül is, offline módon. Az első esetben is két 

módszer van: vagy egy „szülő” rekordhoz kapcsolják a betöltött fájlokat „fizikai szerke-

zeti térképek” hozhatók létre, vagy pedig be kell tartani bizonyos fájlnév szabályokat így 

egy hierarchikus megjelenésű „logikai szerkezeti térképeket létre hozva. A leíró 

metaadatokat a Meditor programmal lehet ilyenkor hozzáadni ezekhez az összetett ob-

jektumokhoz, és ugyancsak ezzel lehet szerkeszteni a szerkezeti térképek címkéit. Mivel 

ez egy időigényes folyamat, csak olyankor használják ezt a módszert, amikor az objek-

tum többféle fájltípusból áll. Ha sok, de azonos formátumú fájl alkotja az objektumot, 

                                                           
25 FÜLÖP Csaba és KOVÁCS László (2004) 

26 PRÓKAI Margit (2007) 
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akkor inkább több lépésben offline módon készítik el a METS XML-t és azt töltik be a 

DigiTool-ba.27 

PREMIS 

Az adminisztratív metaadatok különfélék lehetnek, számos könyvtárban a dokumen-

tumok hosszú távú megőrzése szempontjából fontosnak vélt adatok leírását szolgálják: 

 pl. hogyan keletkezett a dokumentum, hogyan digitalizálták, szabályozták e mik a tech-

nikai paraméterei, milyen alkalmazások szükségesek a használatához stb. 

Idetartozik a PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies), szintén a 

Kongresszusi Könyvtár gondozásában. A PREMIS lényeges azoknál az egyes elemek-

nél, amelyek közötti kapcsolatokat is meg kell valahogyan őrizni, hogy megmaradjon az 

eredeti kontextus, amiben azok megjelentek. 

A Digitális Könyvtári Szövetség saját ajánlásokat és útmutatókat állított össze a jó 

példa kritériumaihoz. Ez elsősorban a metaadat-kódolást, átvitelt, elektronikus erőforrás-

menedzsmentet, útmutatást a gyűjteményépítéshez, tartalmat, engedélyeket, monográfiák 

sokszorosítását, képminőség és keresési protokollokat tartalmaz. 

V. A digitális archiválás, és közzététel fő problémái, megoldásai 

Technológiai problémák 

További lényeges szempont az, hogy bár a könyvtár nem kutatási és fejlesztési in-

tézmény, mégis az ilyen munkák elkerülhetetlenek, ezért a legújabb technikát kell al-

kalmazni 

                                                           
27 DRÓTOS László (2012)  



191 

A legfontosabb technológiai kérdések és problémák a könyvtárak számára gyűjtemé-

nyük digitalizálásakor a nyomtatott információk beviteli eljárásai. Ezért a következő 

szempontok rendkívül fontosak: 

− A folyamatnak, egyszerűnek, a berendezések használatának könnyűnek kell 

lennie. 

− A kötéseket ne kelljen eltávolítani a könyvekről. 

− A képfeldolgozó szoftvereknek legyen kiegyenesítő funkciójuk, a létrehozott 

képet rendbe lehessen hozni, azaz, maradjon meg a könyv eredeti állapota. 

Egyre szélesebb körben terjednek a színskálás és az egyszerűsített képfeldolgozó 

szoftverek, mint amilyenek a Paint Shop Pro és az Adobe Photoshop adott verziói. Má-

sik tendencia a felszerelt kamerák használata digitalizálásra, a síkágyas szkennerekkel 

szemben.28 A legfontosabb technológiai kérdés a digitális kép megjelenítése a könyvtár 

honlapján, valamit tárolása a könyvtár belső szerverén A nagyobb képek letöltéséhez 

hosszabb időre van szükségük a felhasználóknak. 

A Nyílt Archívum Kezdeményezés (Open Archive Initiative = OAI) két fő célja olyan 

protokollok kifejlesztése, amelyek létező internet-protokollokon alapul (HTTP, IP, 

TCP); egyszerűsíti a metaadatok átvitelét az információkeresés és megtalálás számára; 

valamint olyan protokoll kifejlesztése, amely a létező metaadat-szabványokon alapul, 

meghagyja a 15 Dublin Core adatelemet minimális segédinformációként a dokumen-

tumhoz. 

                                                           
28 SZALÓKI Gabriella (2006) 
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A visszakereshetőség lehetséges eszköze a metaadatgyűjtő protokoll 

Az OAI-PMH (Protocol for Metadata Harvesting = Metaadatgyűjtő Protokoll) első 

verziójának (2001-ben jelent meg) alapvető céljai: egyszerűsítse a kivitelezést és megva-

lósítást, lehetővé tegye az összetett keresést, felhasználja a létező internet-protokollokat 

és metaadatszabányokat. 

Az OAI-PMH kétféle közreműködőből áll: 

adatszolgáltatókból: akiknek az információ a birtokában van és hozzáférhetővé teszik 

mataadataikat az OAI-PMH szabványokon és protokollokon keresztül;  

hálózati szolgáltatókból: akik összegyűjtik a metaadatokat új információforrások, 

portálok építéséhez adott témakörökben. 

Az adat- és hálózati szolgáltatókon alapuló OAI-PMH protokoll a korábban a fel-

használók számára nem elérhető információkat három egyszerű lépésben szolgáltatja:  

− metaadatrekordok gyűjtése a hálózati szolgáltató adatbázisának feltöltéséhez;  

− metaadatok keresése a hálózati szolgáltató adatbázisában;  

− a kiválasztott dokumentumok megjelenítése, amelyek még mindig a tárolószer-

vereken vannak.  

Az OAI-PMH egyszerűen és hatékonyan oldja meg a metaadatrekordok összetett ke-

resését, a protokoll rugalmassága pedig lehetővé teszi, hogy különböző tudományágak-

hoz és különböző típusú erőforrásokhoz igazodjon, ami a könyvtárosok számára legin-

kább szimpatikus. Az OAI-PMH nem korlátozódik a digitális világra (szövegekre, álló-

képekre, hanganyagokra, animációkra vagy videókra), hanem a fizikai gyűjteményeknél 

is használható. Nem korlátozódik semmilyen konkrét tudományágra, hanem úgy tervez-

ték, hogy bármilyen formátumot vagy információtípust és -forrást kezelni tudjon. Az 
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OAI-PMH a Dublin Core-t tekinti alapvető metaadatszabványnak, de bármelyik más 

metaadatszabvánnyal összeegyeztethető többek között a MARC formátummal is.29 

Az adatszolgáltatók sokfélék: az irodalmi gyűjteményektől (A Celebration of Woman 

Writers, 2004.) a szájhagyomány (oral history) történeteit őrző gyűjteményekig (Caltech 

Archives Oral Histories Online, 2002.), a matematikaitól (Mathematical Science Eprint 

Archive, 2003.) a vallásiig (Mormons and Their Neighbors, 2003.). A hálózati szolgálta-

tók elsősorban egyetemi intézetekhez kapcsolódnak. A legtöbb hálózati szolgáltató 

szoftvert is szolgáltat a felhasználónak a mataadatgyűjtéshez: Grenstone, EPrints, The 

Arc és Torii.30 

Az OAI-PMH metaadat-keresés a könyvtárak közötti átjárhatóság szempontjából lesz 

fontos eszköz. 

A FEDORA nyílt forrású digitális gyűjteménykezelő rendszer, amely Rugalmas Ki-

terjeszthető Digitális Dokumentumtároló Architektúrán (Flexible Extensible Digital 

Object and Repository Architecture) alapul. Tulajdonságai közül a legfontosabbak: a 

hozzáférés-szabályozás, hitelesítés, XML-alkalmazás és tárolás, OAI metaadatgyűjtő 

szolgáltatás, keresőfelület a teljes szövegű és mezőspecifikus kérésekhez. 

Digitális tartalmak hosszú távú archiválása a Rossetta rendszerben 

A hosszú távú archiválás célját kitűző Rossetta rendszer a technológiai problémák 

műszaki megoldásaként szolgálhat, amelyen keresztül szemléletesen bemutatható a 

megőrzés és közzététel folyamata. 

                                                           
29 SZALÓKI Gabriella (2006) 

30 SZALÓKI Gabriella(2006)  
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2007-ben a mormon egyház bejelentette, hogy a szélesebb körű hozzáférhetőség ér-

dekében digitalizálja gyűjteményét, a gyűjtemény nagysága miatt szükség volt egy új 

digitalizálási rendszer kidolgozására, a tesztelések során kiderült, hogy a rendszer egy 

példánya könnyedén elbír 50 millió rekordot, és 200 ezer 10kb méretű adatállományt 

képes feltölteni kevesebb, mint 24 óra alatt.31 

2009-ben jött létre, a rendszer magját az ISO szabványként elfogadott Nyílt Archivá-

lási Információs rendszer (OAIS) elnevezésű referenciamodellben meghatározott hat 

funkcionális entitás alkotja: befogadás, digitális objektum tárolása, adatkezelés, admi-

nisztráció, megőrzés tervezése és a hozzáférésről való gondoskodás 

A rendszer több metaadat szabványt is támogat például: . METS, Premis, OAI-PMH 

Moduláris felépítése a digitális objektumok teljes tartamát lefedi, bármilyen formá-

tumú tartalomról legyen is szó. Az egyes modulok és az adatbázis különböző fizikai 

vagy virtuális kiszolgálókra telepíthetők, de van „mind az egyben” megoldása is, amikor 

a modulok egyetlen szerveren foglalnak helyet.32 

További dedikált kiszolgálókkal, munkaállomásokkal bővíthető, valamint az egyes 

modulokhoz más-már tároló hardver rendelhető. 

Rossetta rendszer architektúrája 

A felhasználói azonosítást a Patron Directory Service segítségével történik, a digitális 

tartalom létrehozója ezen keresztül feltölti az adatállományokat és a rájuk vonatkozó 

leíró információkat a raktárszerverre, ahol ezek raktározási tevékenységként (nem végle-

                                                           
31 DANCS Szabolcs (2012) 

32 DANCS Szabolcs (2012) 
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gesített tartalmakként) tárolódnak. A közbülső kiszolgáló (Staging Server) ahova már 

információs csomaggá konvertálva érkezik a tartalom. Ez után az illetékes munkatársak 

eldöntik, hogy megőrzik vagy elutasítják az anyagot. A Permanens raktárba ezután kerü-

lő intellektuális entitásokként meghatározott tartalmakat nem lehet frissíteni, ha mégis 

módosítani szeretnénk vissza kell mozgatni a közbülső kiszolgálóra. Ezután jut el a meg-

felelő jogosultságokkal bíró felhasználók és a gyűjtemény gondozói számára.33 

Megőrzési modul: Célja, hogy eszközként szolgáljon a tartós megőrzésre eltárolt di-

gitális gyűjteményeket fenyegető lehetséges kockázati tényezők leírásához, a fenyegetett 

gyűjteményrészek azonosításához a kockázati tényezők (elavulás, a vonatkozó alkalma-

zás inkompatibilissé válása) kiiktatására vonatkozó tervek elkészítéséhez és megvalósí-

tásához. A következő alapmodulokból épül fel: formátumkönyvtár, kockázatelemzés, 

megőrzéstervezés, megőrzés-végrehajtás. 

A hosszú távú megőrzés garantálásának kulcsmomentuma a kockázatelemzés, ennek 

során derül ki, hogy milyen aktuális vagy jövőbeni kockázatforrást jelenthet egy formá-

tum elavulás vagy inkompatibilissé válása. A permanens raktárba kerülő állományok 

mind átesnek a kockázat elemzésen. Ez alapján indul ki a megőrzéstervezés, amikor 

előbb kijelöli a fenyegetett objektumok egy teszthalmazát, meghatározza a kiértékelés 

során alkalmazandó ismérveket, majd alternatív módszert alakít ki a gyűjtemény szem-

pontjából kockázatot jelentő formátumú digitális objektumok megőrzésére. Végül kö-

vetkezik a megvalósítás, a források konvertálásának eredményeit a tervben megfogalma-

zott ismérvek alapján értékeli ki. 
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VI. Az archívum 

Az archívum szót a latin arca (biztos hely: szekrény, láda) és a görög arkhé (államhi-

vatal, kormány) szavakból származtatják, melyek a sokoldalú archívum fogalom lénye-

gét jelölik. A múltban íródott történelmi értékű, valakire vagy valamire vonatkozó írásos 

emlékek gyűjteménye. 

A mostani levéltárak egykoron nem azzal a szándékkal születtek, hogy a régmúltban 

búvárkodók kíváncsiságát kielégítsék, hanem gyakorlati céllal: azt a hivatalt szolgálták 

ki, amely létrehozta irataikat, tehát megőrző helyek, latinul conservatoriumok voltak. 

Bennük lehetett megtalálni a birtoklási, adózási, bíráskodási, iskola-, egészség- és épí-

tésügyi, iparűzési stb. ügynek az előzményeit, ha azokra akár a királynak, akár a nádor-

nak vagy más főméltóságnak, akár a vármegyének, városnak, akár a nemes embernek - 

később a polgárnak - szüksége volt. Eredetileg tehát a levéltárak „élő szervezetek” vol-

tak, s csak a romantikus 19. században kezdték őket archívumoknak nevezni. Nyilvánva-

ló, hogy 1950-ig minden önállóan működő igazságszolgáltatási, közigazgatási egységnek 

- azaz minden rendű és rangú városnak, falunak -, gazdasági és más szakmai intézmény-

nek, olyan testületeknek, mint például a céhek, a polgári egyesületeknek, a politikai 

pártoknak egyaránt érdeke volt saját „önkiszolgáló” levéltár folyamatos fenntartása. A 

mai megyei levéltár elődje is eredetileg a nemesi vármegyei igazgatás és bíráskodás 

során keletkezett iratokat őrizte. Ezzel a feladattal, a 16-17. században előbb az alispánt, 

majd a jegyzőt - a nótáriust - bízták meg, aki hivatalából való távozása során az alispán-
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ból, egy szolgabíróból és esküdtből álló bizottság jelenlétében volt köteles hiánytalanul 

átadni utódjának a leveleket és az aktákat.34 

Napjainkban a digitális archívum gyűjtőköre, feladata és állománya ennél összetet-

tebb, sokrétűbb lett, a digitális archívumok megőriznek írásos dokumentumokat, képe-

ket, videókat, zenéket, változatos témákban, és változatos szempontok alapján. Digitális 

kor előtti funkciója leginkább a megőrzést szolgálta, mostanra azonban anyagait hozzá-

férhetővé is teszi, a felhasználók számára. A digitalizálás archiválási projektjei nem 

csupán a megőrzésre, hanem közzétételre is nagy hangsúlyt fektetnek. 

A digitálisarchívum olyan elektronikus dokumentumok hálózata, amelynek célja a 

hosszú távú megőrzés a számítástechnika eszközeivel. Visszakeresést biztosít indexelt 

gyűjteményekben. A digitális objektumokat és szolgáltatásokat egymáshoz kapcsolva 

egyetlen, szervezett gyűjteményt alkot. Olyan technológiák kifejlesztését igényeli, ame-

lyek teljes körű keresést tesznek lehetővé a gyűjtemények között és képesek kezelni a 

formátumok és protokollok különböző változatait. 

A digitális archívum gyűjteményébe tartozhatnak nyomtatott művek származékai 

éppúgy, mint eleve digitalizált dokumentumok, mint például 

− a dokumentumtípusok széles köre, beleértve a folyóiratokat, monográfiákat, 

kép-, hang- és mozgókép- anyagokat; 

− mindenféle digitális formátum a bitmap képektől az SGML-kódolású szövege-

ken át a speciális formában kódolt kép- és hanganyagig. 

A digitális archívum több erőforrás összekapcsolását lehetővé tevő technológiát igé-

nyel, valamint az információs szolgáltatások összekapcsolódását is a felhasználók szá-

                                                           
34 Magyar nemzeti levéltár Heves megyei levéltára [elektronikus dokumentum] 
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mára, amelyek célja, hogy lehetővé tegyék egy-egy archívum dokumentumaihoz, akár 

világméretű hozzáférést is. 

VII. A kulturális örökség digitális archiválásának felelőssége Európában 

és az Egyesült Államokban 

Lényeges különbség már ott megmutatkozik, hogy az Egyesült Államokban legin-

kább az egyetemi könyvtárak vesznek részt digitalizálási projektekben, általában más 

intézményekkel, például nemzeti könyvtárral és múzeumokkal együttműködésben. Ezek 

általában sokkal nagyobb projektek, mint azok, amiket az iskolák vagy közkönyvtárak 

végeznek, ennek a fő oka az, hogy az egyetemi könyvtárak könnyebben férnek hozzá 

történelmi dokumentumokhoz és tárgyakhoz, valamint sokkal több alapítványi támoga-

tást kapnak az anyagok hosszú távú megőrzéséhez. 

Minden intézménynek megvan a maga feladata, hogy milyen dokumentum típusokat 

kell digitalizálniuk, valamint melyek azok a források, amelyek nemzetközi és kulturális 

érdeklődésre tartanak számot elsősorban Amerika történelméből: 

− Az egyetemi könyvtárak más országokból származó régi folyóiratokat és tár-

gyakat, pénzérméket, művészeti és zenei anyagokat, gyermekirodalmat, törté-

nelmi képeket és dokumentumokat digitalizálnak. 

− A közkönyvtárak inkább a kisebb, helytörténeti gyűjteményekre koncentrálnak. 

− Az iskolai könyvtárak elsősorban a nagyobb könyvtárak online gyűjteményei-

hez kapcsolódó virtuális könyvtárakat, más könyvtárak speciális közösségek 

igényeit kielégítő digitális gyűjteményeket hoznak létre. 
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Az Európai Unióban viszont másképp közelíti meg a digitalizálás feladatának fele-

lősségét. Az Európai Unió szerint a nemzeti kulturális örökség digitalizálása alapvető 

fontosságú társadalmi érdek, és a tagállamok feladata, mert az információs társadalom 

több és minél gyorsabban megszerezhető információt igényel, valamit az információhoz 

való hozzáférés biztosításának legjobb és leggyorsabb módja a digitális környezet, ennek 

pedig alapfeltétele a digitalizált tartalom szolgáltatása és létrehozása. Mindezzel pedig 

megalapozza a teljes digitális Európa létre jöttét. A hazai könyvtári stratégiában is ki-

emelt helye van a digitalizálásnak, az Európai Unióhoz való csatlakozás után nemzeti 

kulturális örökségünk bemutatásának és hozzáférhetővé tételének ez az egyik legfonto-

sabb lehetősége. A tagországok közgyűjteményi hálózatnak ebben különösen nagy sze-

repet kell vállalnia. 

Az Európai Unió, oltalmazni és védeni kívánja a kulturális örökséget, valamint arra 

törekszik, hogy ezeket széles körben hozzáférhetővé is tegye, hogy a sokszínű kulturális 

paletta sokak számára megismerhetővé váljon. A könyvtárak szolgáltatásainak alapja, a 

forrásokhoz való hozzáférhetőség biztosítása, ezért az Európai Unió szorgalmazza fej-

lesztésüket, tervezésüket. 

Bármilyen tervezéshez fogjunk hozzá a digitális tartalmakkal kapcsolatban, nem ke-

rülhetjük meg a digitális források tanulmányozását, hiszen így tudunk beépülni a nem-

zetközi és nemzeti tevékenységekbe. 
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VIII. Szerzői jogi kérdések a könyvtári digitalizálásban, Európában és 

az Egyesült Államokban 

A szerzői jog az egyik legfontosabb kérdés a könyvtári gyűjtemények digitalizálásá-

ban. A digitalizálás, a digitális tartalom megjelenítése, az internet felveti a szerzői jog 

problémakörét, melynek erősen korlátozó hatása van. 

A szerzői jogi törvény (1999. évi LXXVI. törvény) meghatározza, hogy védett-e a 

szellemi termék, ha igen, engedélyköteles/díjköteles felhasználásnak minősül-e az álta-

lunk tervezett cselekmény. Ha erre is igen a válasz, meg kell vizsgálni, nem esik-e cse-

lekményünk a törvényben felsorolt szabad felhasználási cselekmények valamelyike alá. 

A copyright, azaz szerzői jog a szellemi terméket védi és a szellemi munkát végző 

alkotókat illeti meg. A szerzői jog kétféle jogot biztosít a szerző számára: gazdasági és 

erkölcsi jogot, melyek a szerző életében és a halálát követő hetven évben állnak fenn. A 

szerzőket tehát többféle kizárólagos joggal ruházza fel a törvény, hogy szellemi termé-

kükkel kívánságuk szerint rendelkezzenek: eladhatják, átruházhatják, vagy engedélyez-

hetik a felhasználását. Az egyes országokban érvényes szerzői jogi törvényeket a nem-

zetközi egyezményekben és szerződésekben foglalt elvek alapján fogalmazzák meg. 

Az európai közkönyvtárak valamennyi gyűjteményét - nyomtatott, analóg vagy digi-

tális formában - védi a szerzői jogi törvény. Jogi hagyományok területén azonban kü-

lönbség van az Európai Unió tagországai között. Az európai kontinens országai a ma-

gánjog szerint járnak el, míg az Egyesült Királyságban és az Ír Köztársaságban a közjo-

got alkalmazzák. A magánjog szerint a szerzőknek elidegeníthetetlen joguk van a szel-

lemi alkotásukhoz, más szóval ez állampolgári joguk. A közjog szerint azonban a szerzői 

jog nem alanyi joga az egyénnek, azt törvényben kell garantálni. Ez a lényeges különb-
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ség magyarázhatja meg, miért okozhat, okozhatott nehézséget az Európai Unió tagálla-

maiban a szerzői jogokkal kapcsolatos törvények összehangolása. 

Az Európa Tanács 1988 óta dolgozik a szerzői jogok egységesítésén, ennek eredmé-

nyeképpen mára a tagállamokban a szerzői jogokra vonatkozó törvények hasonlóak. 

Különbségek főleg a kivételekben és a korlátozásokban találhatók. A szerzők kizáróla-

gos jogát bizonyos különleges körülmények között korlátozni kell, hogy a kutatással, 

oktatással és stratégiai célokkal kapcsolatos információk feleslegesen ne essenek szerzői 

jogi korlátozás alá. Így biztosítható mindenki számára a szabad hozzáférés az informáci-

óhoz és a kulturális örökséghez. Kiegyensúlyozott szerzői jogi törvényekkel elérhető, 

hogy szerzők és jogtulajdonosok is erős és hathatós védelmet kapjanak, másik oldalról 

pedig a felhasználókat a szabad hozzáférés ösztönözze alkotásra, kutatásra, művelődés-

re.35  

COMMUNIA 

A tematikus hálózati együttműködés a kulturális javak, a szellemi alkotások és álta-

lánosságban a digitális közkincs hozzáférhetőségéhez kapcsolódó szerzői jogi szabályo-

zásban kíván referencia pontként működni Európában. A hálózat munkájában elsősorban 

európai és tengerentúli szervezetek, könyvtárak, archívumok, egyetemek, kutató közpon-

tok, művészeti alapítványok és a témában érdekelt további intézmények vesznek részt. 

Az együttműködés keretében a tagok ajánlásokat fogalmaznak meg az Európai Bi-

zottság felé az uniós szerzői jogi irányelv revíziójának előkészítéséhez, melyre a digitális 

környezet megváltozott információfogyasztási szokásai miatt vitathatatlanul szükség 

                                                           
35 SZALÓKI Gabriella(2006)  
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van. A projektben hat munkacsoport hat különböző aspektusból közelíti meg a hozzáfér-

hetőség jogi szabályozása által felvetett kérdéseket. A projekt résztvevői a digitális köz-

kincs vonatkozásában megvizsgálják a tudományos-kulturális fejlődés, a technológiai 

innovációk, a társadalmi és gazdasági változások valamint a digitális technológiák ro-

hamos terjedése által keletkező kihívásokat, és megkeresi a lehetséges válaszokat ezek-

re.36 

Az Egyesült Államok 108 bekezdésből álló szerzői jogi törvénye kimondja, hogy a 

könyvtáraknak és levéltáraknak joguk van másolatok készítésére még akkor is, ha a 

művek szerzői joggal védettek. A könyvtárak és a levéltárak nem készíthetnek másolatot 

kereskedelmi céllal, és minden másolatnak tartalmaznia kell egy, a szerzői jogról szóló 

megjegyzést.37 

Minden 1922 előtt megjelent dokumentum szabadon felhasználható, és a szerző bele-

egyezése nélkül digitalizálható. Ha azonban bármilyen formátumban lévő mű nem a 

szerzői jogvédett időszak utolsó 20 évében van, nem biztos, hogy legálisan közzétehető 

az interneten. Ha egy dokumentum még szerzői jogvédelem alatt áll, csak házi használat-

ra digitalizálható.38 A szerzői jogvédelem ismertetése intézetenként eltérő, de ahogy 

Európában úgy az Egyesült Államokban is az oktatási célú hozzáférést és letöltést lehe-

tővé kell tenni. 

A könyvtári eszmét, a kulturális örökség megőrzését és szolgáltatását napjainkban 

összhangba kell hozni az információs társadalom gondolatával. Ha engedély vagy térítés 

                                                           
36 COMMUNIA The European Thematic Network ont he digital public domain [weboldal] 

37 SZALÓKI Gabriella (2006) 

38 SZALÓKI Gabriella(2006) 
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nélkül semmit sem lehetne megtekinteni, elolvasni, felhasználni vagy lemásolni, az 

elektronikus környezetben az információforrásokat a nagyközönség azon tagjai számára 

vásárolnák meg és tennék elérhetővé, akik fizetni képesek érte, s így a társadalom az 

információval rendelkezők, illetve az abból kizártak körére szakadna, bővítve ezzel a 

digitális szakadékot. 

Meg kell azt is vizsgálni, hogy a könyvtárak és a szerzői jogosultak között létrejött 

kényes egyensúlyt milyen módon, mennyiben érinti a digitalizálás, a digitális archiválás 

és az archivált anyagok szolgáltatása. A nyomtatott dokumentumok terén gondosan 

kidolgozott szerzői jogi irányelvek és gyakorlat jött létre, amely biztosítja a használók és 

a jogtulajdonosok jogai közötti egyensúlyt. Ennek az egyensúlynak fenn kell maradnia 

digitális környezetben is. 

A digitális könyvtárak többnyire csak olyan dokumentumokat szolgáltathatnak, ame-

lyek elektronikus úton való terjesztése nem tiltott, tehát vagy már elévült a szerzői jog - a 

szerző halála után hetven évvel -, vagy a szerző, illetve a jogtulajdonos engedélyezte, 

hogy a mű bekerüljön a digitális könyvtár dokumentumai közé. 

A jelenleg hatályos szerzői jogi törvény szerint a digitális könyvtárak zárt hálózaton 

keresztül, oktatási, tudományos célzattal továbbíthatják tartalmaikat. Több nagy könyv-

tár így helyi hálózaton osztja meg dokumentumait, de az interneten nem publikálja. 

XI. Problémák, amelyek felmerültek a digitális archiválás során 

Európában és az Egyesült Államokban 

Mint minden tervezés megvalósításában itt is szerepelnek gátló tényezők, amelyek 

megnehezítik, hogy a kulturális és tudományos kincsek, forrásainak kihasználása megva-
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lósuljon. Ezek lehetnek társadalmi, gazdasági, kulturális problémák, amelyek akadályoz-

hatják a lehetőségek megteremtését, mint például Európában, de lehetnek technológiai 

problémák, is mint a Kongresszusi Könyvtár esetében. Míg az Európai Unió társadalmi 

és kulturális problémákkal találja szemben magát, mivel tagországai nemcsak különböző 

társadalmi, politikai helyzetben vannak, hanem nyelvük is különböző, addig a Kongresz-

szusi könyvtár inkább technológiai akadályokkal küzd. Az Európai Unió közös kulturális 

értéket akar létre hozni, azonban a minden tagországnak megvan a maga kultúrája, és 

minden ország mást tart fontosnak a kultúra megőrzése szempontjából. Az Egyesült 

Államokban egységesebb az államok közötti kulturális kapcsolat. Ezért jelentősen kü-

lönböznek a digitális archiválást gátló tényezők is, de az Egyesült Államokban felmerülő 

technológiai problémákkal az Európai Unió ugyanúgy szembe találhatja magát. 

Az Európai Unióban minden intézmény egymástól teljesen függetlenül, egymástól 

elszigetelten végzi digitalizálási munkálatait, amely attól is függ, hogy ezek az intézmé-

nyek melyik tagországban találhatók, milyen szabványaik, terveik, céljaik vannak, mi-

lyen társadalmi, politikai háttérben működnek. A kommunikáció a tagállamok és az 

intézmények között (sőt egy tagállamon belüli intézmények között is) nem megfelelően 

működik, így sokszor párhuzamos munkák folynak, párhuzamos befektetésekből. 

Az Egyesült Államokban viszont az intézmények egymással összeköttetésben mű-

ködnek, bár mindegyik intézmény más típusú dokumentumokat digitalizál ennek ellené-

re egységes céljaik, szabványaik vannak folyamatos az intézmények közötti kommuni-

káció. 
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Az Európai Unió digitális archiválást gátló tényezők 

Ha a befektetések nem megfelelőek, nem elég körültekintőek, könnyen hamar elavu-

ló, rossz minőségű források jöhetnek létre, amelyek javítása később újabb, tehát dupla 

annyi befektetést igényel majd. 

Hiányoznak ezen kívül a közös szabványok, alapelvek, amelyek biztosítani kívánják 

a könnyebb hozzáférést. A nemzetek nemcsak sokszínű kulturális örökséget képviselnek, 

hanem nyelvük is igen sokszínű. A több nyelven való hozzáférést segítő megoldások és 

rendszerek szükségesek a hozzáférés biztosításához. 

A különböző nemzetek különböző politikai háttérrel rendelkeznek különböző jogsza-

bályaik, törvényeik vannak, ide tartozik a szerzői jog a szellemi tulajdonjog kérdése is, 

hiszen ezek között is egyensúlyt kell teremteni. Meg kell érteni és alkalmazni kell a 

jogkezelési megoldásokat. 

Nincs meg a kellő kapcsolatteremtés a kultúra területén zajló és az új technológiákkal 

kapcsolatos programok között. 

De az intézmények digitalizálás irányában történő elkötelezettsége is különböző, nem 

minden intézmény számára jelent fontos tevékenységet, ezért a befektetett erőfeszítések 

sem sokszor megfelelőek. A digitalizálás költséges igényes technológiát igénylő tevé-

kenység, amely új készségeket, új tudást, új hozzáállást és új gyakorlati megoldások 

elsajátítását is igényli. 

A megfelelő befektetések mellett lényeges a különböző tagállamok elkötelezettsége 

szükséges e problémák megoldásához. Ilyen megoldások lehetne egy fórum létrehozása, 

amely irányítja a kommunikációt a tagállamok intézményei között. Ez a koordinációs 
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csoport megalakítása keretet teremthet a folyamatos vitához, tapasztalatcseréhez és be-

számolókhoz. 

Ezután szükség van olyan központi webhely létrehozására, amelyek biztosítják a 

friss, nyilvánosan hozzáférhető és könnyen érthető információkat közlő forrásokat. 

Hogy a párhuzamos kezdeményezések elkerülhetőek legyenek népszerűsíteni és tá-

mogatni kell a legjobban bevált gyakorlat alkalmazását a tagállamokon belül. Ahhoz 

pedig, hogy meg lehessen állapítani, melyik a legjobban bevált gyakorlat ki kell alakítani 

egy keretrendszert, amely biztosítja a benchmarking39 megoldások alkalmazását orszá-

gos koordinációs szervezetek és hálózatok révén, amelyet közös megoldással kiválasztott 

jellemzők alapján határoznak meg: közvagyon, jogok egységes kezelése, célok, megva-

lósítás módja. 

A létrejött projektek széles körben való elterjesztése pedig szükségessé tenné az or-

szágos nyilvántartások létrehozását. Ezeket a nyilvántartásokat pedig hozzá kéne igazí-

tani a különböző technológiai feltételekhez: tartalom minősége, használhatósága, egysé-

ges hozzáférhetősége, szoftvereszközök kedvezményes elérhetősége kompatibilitása, a 

hosszú távú elérhetőséget és hozzáférhetőséget elősegítő szabványok és műszaki megol-

dások kifejlesztése. 

                                                           
39 A benchmarking kezdeményezések az alábbi célok elérését szolgálják: mások gyakorlatának 

megismerése; az egyes fejlődési fázisok és az akadályozó tényezők megjelenésének figyelem-

mel kísérése a más országokban történtek elemzésével; a kulturális intézmények bekapcsolódá-

sának, bemutatkozásának segítése. 
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Kongresszusi könyvtár problémái digitális archiválás során 

A történeti gyűjtemények digitalizálása nem szokványos feladat. A szabványos leta-

pogató berendezések (szkennerek) papírlapoldalak és diafilm digitalizálására készültek. 

Az ilyen munkára vállalkozó cégeknek nincs gyakorlatuk nagyformátumú negatívok 

vagy mikrofilm digitalizálásában, ugyanakkor a sérülékeny eredetiek helyett általában 

ezeket kapják meg. A kötött művek letapogatására csak mostanában jelentek meg készü-

lékek, ezek lassúak és drágák. 

A tervezés, a projektmenedzsment és a minőségbiztosítás időt vesz igénybe. A 

szkennelés csak a projekt egy része. Munkaidőfaló és szaktudásigényes a munkafolya-

matok tervezése, az anyagok előkészítése digitalizálásra, az előrehaladás figyelése és a 

minőség-ellenőrzés. A külső szerződőknek részletes utasításokat kell elkészíteni, és ezek 

végrehajtását kisebb mintákon kell ellenőrizni. 

Egyedi és állandó azonosítókat kell használni a katalógustételeket és más leíró ele-

meket a tárolt dokumentummal való összekapcsoláshoz. A korai elnevezési rendszer 

lehetővé teszi a digitalizálás és a leíró anyagok párhuzamos elvégzését, megkönnyíti a 

projekt- és minőség-ellenőrzést minden szinten. Minden tétel két részből álló logikai 

nevet kapott, az egyik a gyűjteményt, a másik azon belül a tételt azonosítja. A digitális 

archívum hierarchikus rendbe szervezett állományok halmaza, és a logikai nevek egy 

táblázatban kereshetők. A tervek szerint a jövőben a logikai nevek lesznek az ún. Uni-

form Resource Name azonosítók, amelyek globálisan egyediek, állandóak és helyfügget-

lenek.40 

                                                           
40 SZALÓKI Gabriella (2006) 
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A leírások egyneműsége nem praktikus. A digitális másolatok igénylik a keresés és a 

tallózás támogatását az azonosítást megkönnyítő leírásokkal. Ez időigényes feladat, 

megalkotásuk jelentős kutatómunkát is igényelhet. 

Sok gyűjteménynek van egyfajta (gyakran nem is publikált) leírása, amely tartalmaz-

za a gyűjtemény célját, tartalmát, szellemi kontextusát stb., és egy strukturált listát az 

elemekről. Egy másik megközelítés a ún. csoportszintű katalogizálás, amely a tételek 

logikai csoportjaira vonatkozik. Az archiválási gyakorlatot kell integrálni az automatikus 

rendszerekbe. A probléma az, hogy ez a gyakorlat nem egyforma, a digitális archívumot 

azt felismerve kell építeni, hogy a leírások szintje és szerkezete (a metaadatok forrásai) 

rendkívül változatosak.41 

A projekt során gyakran felvetődött kérdés volt a digitális másolat eredetiségének 

megőrzése. Ennek két aspektusa is van: mennyire hű másolat az eredetihez képest, és 

szabad-e az olvashatóság érdekében technikai javításokhoz - pl. kontrasztkiemeléshez - 

folyamodni. A technikai kereteit lépésről lépésre fejlesztette ki, úgy, ahogy azok jelent-

keztek, és úgy vette használatba az új technikákat, szabványokat és a nemzeti infrastruk-

túra újdonságait, ahogyan azok megjelentek.42 

X. Európában és az Egyesült Államokban folyó digitalizálási projektek a 

megvalósulás eszközei 

Az információforrásokat egyre nagyobb mértékben gyártják, terjesztik, kezelik és 

érik el digitális formában, ezzel mintegy újfajta digitális örökséget teremtve. A digitális 

                                                           
41 SZALÓKI Gabriella (2006) 

42 SZALÓKI Gabriella (2006) 
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örökség tehát olyan forrásokból épül fel, melyek digitálisan lettek megalkotva, vagy 

létező analóg forrásokból digitális formába lettek öntve. Az Európa Unió és a Kongresz-

szusi Könyvtár is fontosnak tartja, hogy a digitalizált kulturális örökség fennmaradása 

átgondolt gyártását, kezelését és menedzsmentet igényel. A digitalizálás jogi és intézmé-

nyi hátterének megteremtése mellett természetesen a kiválasztás alapelvei is fontosak. 

Az a jó, ha a kiválasztás megfontolt döntéseken alapszik a következők figyelembevéte-

lével: 

A digitalizálás alkalmával az információt vonjuk ki a dokumentumból, tehát a tartal-

mat őrizzük meg, nem a dokumentumot magát. Értelemszerűen azt kell elsősorban digi-

talizálni, amely dokumentumból 5-10 éven belül eltűnik a tartalom, mert maga a doku-

mentum használhatatlan lesz. Ennek kicsit talán ellentmond, hogy a digitalizálást ne csak 

a megőrzés eszközének tartsuk, hanem célja van: a hozzáférés és a visszakeresés biztosí-

tása. 

Habár a megőrzés az elsődleges célja számtalan digitalizálási projektnek az Egyesült 

Államokban is, a legtöbb projekt végcélja a szélesebb hozzáférés lehetővé tétele ezekhez 

a gyűjteményekhez, elősegítve az oktatást, a megismertetést és a további kutatásokat. 

1997 előtt a digitalizálási projektek elsősorban nagy egyetemi könyvtárakhoz kapcso-

lódtak, napjainkban azonban a közkönyvtárakban is növekszik a számuk. Scally 1997-es 

felmérésében csak az 50 000-en felüli közönséget kiszolgáló közkönyvtári igazgatókat 

kérdezték meg. A válaszok alapján megállapították, hogy elsöprő többséggel a fénykép-

gyűjtemények (77,1%) élveznek prioritást a digitalizálás során. Ezt követték a kéziratok 

(31,2%), könyvek és naplók (28,6%), képeslapok (25,7%), térképek és folyóiratok 

(14,3%), hangfelvételek (2,9%) és más dokumentumok (20%). Miért választották az 
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igazgatók ezeket a dokumentumokat? Egyharmaduk mondta azt, hogy hozzáférhetővé 

akarták tenni a sérülékeny anyagokat, míg a különleges gyűjteményekhez való internetes 

hozzáférés 66,7%-ban volt motiváló tényező.43 

Webarchiválás 

Az 1996-ban az Internet Archive létrejöttének célja nem csak a megőrzés, hanem fő-

leg a szabad, ingyenes és folyamatos hozzáférés biztosítása a történelmi és kulturális 

digitális gyűjteményekhez. Ezért fejlesztették ki saját digitális gyűjteményüket, és ösz-

tönzik más szervezetek közreműködését. Gyűjteményük szöveges, hangzó és mozgókép-

állományokat tartalmaz. A kezdeményezés alapjának elsődleges motivációja a civilizá-

ció rögzített alkotásainak csökkenése, valamint a világméretű érdeklődés támogatása a 

gyűjteményezés és az internetes könyvtárak terén. Szöveges gyűjteményeik: Digitális 

Gyermekkönyvtár (Childrens' Digital Library), Gutenberg Projekt (Gutenberg Project), 

Arpanet, Millió Könyv Projekt (Million Book Project) és a Nyitott Forrás Könyvek 

(Open Source Books). Érdekes, nyomtatható könyvgyűjteményük útmutatót ad a köny-

vek nyomtatásához és kötéséhez. 

Az Internet Archive hanganyaggyűjteménye élőzenei anyagok átörökítését szolgálja. 

A gyűjteménybe kerülés feltétele: azoknak a művészeknek a felvételeit foglalja magába, 

akik engedélyezik ennek a nem kereskedelmi, élő hanganyagnak a szabad terjesztését és 

letöltését. A zenészeknek elmondják, hogy ezeket az előadásokat rögzíthetik, vagy elad-

hatják, de kereskedelmi anyagok nem lehetnek részei a gyűjteménynek. A művész meg-

tartja a szerzői jogot, tehát a szokásos korlátozások érvényesek. 

                                                           
43 SZALÓKI Gabriella (2006) 
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Bár az Internet Archive próbálja a teljes webet megőrizni, valójában csak a felszíni, 

robotokkal bejárható webhelyeket gyűjti össze, és azokat sem teljes mélységig. A kivá-

lasztási kritériumok sokfélék lehetnek: gyakori szűkítési szempont a domén illetve 

aldomén (pl: gov vagy nasa.gov), de vannak témakörökre vagy eseményekre specializá-

lódott archívumok (pl. választások, konfliktusok), és van, amikor médiatípus(pl. videók) 

vagy műfaj jelent válogatási szempontot. Mindegyikre illetve mindezek kombinációira 

léteznek példák a világban. Európában sok ország menti a teljes nemzeti webteret, vagy 

akár más domének alatt levő, de nemzeti nyelvű vagy témájú oldalakat is.44 

Francia könyvtárosok olyan archívumot akarnak létrehozni, amely a francia társada-

lom és kultúra sokszínűségét tükrözi, függetlenül a lementett tartalom értékétől vagy 

népszerűségétől, nemcsak szépirodalmi, szakirodalmi vagy művészeti forrásokat gyűjte-

nek, hanem reklámokat, bulvár híreket és pornográfiát is. Ezen kívül a Francia Nemzeti 

könyvtár e-naplókból is készített egy válogatást. 

Az amerikai Kongresszusi Könyvtár többek között szeptember 11-i események, illet-

ve az iraki háború internetes forrásait is elmentette. 

Az Internet Archive sok más mellett szoftverekből, valamint videojátékokról készült 

felvételekből alakított ki részgyűjteményeket. 

A Preserving Virtual Words projekt az online virtuális világok megőrzésére speciali-

zálódott 

Az Internet Archívum egyik érdekes alkotóeleme a Régmúlt Gépezet (The Wayback 

Machine, 2003); lenyűgöző próbálkozás a web archiválására URL és dátum alapján. Az 

                                                           
44 DRÓTOS László (2012) 
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1996-ban indult kezdeményezés elérhetővé teszi a közönség számára a honlapokat füg-

getlenül attól, hogy mi volt eltűnésük oka. 

Az amerikai iskolai könyvtárak pénz- és időhiány miatt elsősorban ugrópontokat tar-

talmazó digitális könyvtárakat hoznak létre más online gyűjteményekhez, ahelyett, hogy 

maguk digitalizálnának. Az internetalapú gyűjtemények használatával, mint például a 

Kongresszusi Könyvtár Amerika Emlékezete Gyűjtemény (Library of Congress' Ameri-

can Memory Collection) és más történelmi gyűjtemények, a tanárok arra ösztönzik a 

diákokat, hogy több részletesebben tanulják a történelmet. 

Kongresszusi Könyvtár Nemzeti Digitális Könyvtár projektje 

Az Egyesült Államokban 1996. óta a Kongresszus támogatásával folyik a Nemzeti 

Digitális Könyvtár projekt a Kongresszusi Könyvtár, valamint több egyetemi könyvtár 

részvételével. A Kongresszusi Könyvtár öt éves programja azt célozza, hogy saját nyom-

tatott és nem-nyomtatott anyagából elkészítse az amerikai történelmi és kulturális forrás-

anyag kezdeti magját digitális formában, amelyet bárki elérhet hálózaton keresztül. 

A munka egyik tényezője a heterogén anyag kiválasztása és digitalizálása. A másik 

tényező a kényelmes és hatékony hozzáférés kialakítása széles használói kör számára az 

iskolás gyerekektől a kutatókig. A program 1994. évi indulásakor 200 americana gyűj-

teményt vettek számba, mint lehetséges elemet, és figyelembe vették az elosztott gyűj-

temények lehetőségét is, együttműködve más könyvtárakkal. A projekt előzményei közé 

számítják az 1982-87 közötti Optikai Lemez pilot programot és az 1989-94 között futott 
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Amerikai Emlékezet pilot programot, ez utóbbi CD-ROM-on és analóg videolemezen 

rögzített forrásokat.45 

Egy 1996 áprilisából származó beszámoló 12 történelmi gyűjteményt jelez elérhető-

nek az Amerikai Emlékezet hálóoldalakon), az 1920-as évekből származó hanganyagok-

kal és mozifilm-részletekkel, több mint 30.000 képpel és természetesen szöveges doku-

mentumokkal. A gyűjtemények egységesek, de integritásuk változó. Egy részük kohe-

rens archív anyag egy-egy személyről vagy intézményről; második csoportra a speciális 

eredeti forma jellemző, pl. eredeti dagerrotípiák gyűjteménye; a harmadik csoportot a 

tematikus antológiák jelentik. A gyűjtemények mérete is változó, vannak fotógyűjtemé-

nyek 600 és 25.000 képpel. Új irányként jelentkezik az oktatási gyűjtemények képzése. 

A gyűjtemények egységesek, de integritásuk változó. Egy részük koherens archív anyag 

egy-egy személyről vagy intézményről; a második csoportra a speciális eredeti forma 

jellemző, pl. eredeti dagerrotípiák gyűjteménye; a harmadik csoportot a tematikus anto-

lógiák jelentik. A gyűjtemények mérete is változó, vannak fotógyűjtemények 600 és 25 

000 képpel. Új irányként jelentkezik az oktatási gyűjtemények képzése.46 

Más könyvtárak különleges gyűjteményeket digitalizálnak a fogyatékkal élők igénye-

inek kielégítésére. A Kanadai Nemzeti Intézet olyan digitális könyvtárat fejleszt, ami 

lehetővé teszi „az elektronikus könyvek Braille és nagybetűs verzióinak nyomtatását, 

valamint hangoskönyvek letöltését az internetről.” 

                                                           
45 The Library of Congress American Memory [weboldal] 

46 HORVÁTH Péter, KOLTAI Tibor 
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További érdekesség még, hogy 1956-ban Eisenhower elnök által a magyarok ügyei-

nek koordinálására megbízott Tracy Voorhees gyűjteményének egy részét pont mostanra 

digitalizálták, és rengeteg magyar vonatkozású anyagot tartalmaz.47 

Europeana 

Az Europeana 2008-ban jött létre, és közel 2 millió digitális dokumentum volt rajta 

elérhető, noha Európában eddig csupán a könyvek 1%-át digitalizálták. Az 

Europeanaban megjelent dokumentumok típusai nagyban eltérnek. 

Például Franciaország adja a legtöbb digitalizált dokumentumot, emellett jelentős 

forrásokat találhatunk többnyire a világnyelveket beszélő tagországok dokumentumai 

között. Az arányokból az is kitűnik, hogy milyen anyagi, illetve politikai elkötelezettség 

van az adott országban a kulturális digitalizálás mellett. A magyar forrásoknak mindösz-

sze csupán 1%-át találhatjuk meg, melynek nagy részét a NAVA Nemzeti Audiovizuális 

Archívum adja..48 

2010-ben hozzáadott új tételek között szerepel: 

− 1221-ből származó bolgár pergamenkézirat, amely a bolgár nyelvtörténet jelen-

tős nyelvemléke az 1547-ben kiadott első litván könyv,Catechismusa prasty 

szadei; 

− Arisztotelész Technē rētorikēs című művének 1588-ból származó ógörög és la-

tin nyelvű példánya; 

− Jan Steen 17. századi holland festő festményei; 

                                                           
47 HAJNAL Ward Judit (2012) 

48 KORENY Ágnes (2009) 
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− Goethe és Schiller német írók teljes életműve; 

− 1907-ből származó dán mozgóképfelvételek az Alkotmány napján tartott meg-

emlékezésről; 

− az írországi Glendalough kolostorról az I. világháború előtt készült fényképfel-

vételek. 

Az Europeana gyűjteményének 64 százalékát teszik ki a digitalizált fényképek, tér-

képek, festmények, múzeumi tárgyak és más képek. A gyűjtemény 34 százaléka digitali-

zált szöveg, a portálon több mint 1,2 millió teljes könyv tekinthető meg online, illetve 

tölthető le. A szövegek között számos ritka kézirat és 1500 előtti ősnyomtatvány 

(incunabulum) található. A gyűjtemény kevesebb, mint két százalékban tartalmaz videó- 

és hanganyagokat. Az Europeana gyűjteményében elérhető anyagok nagy része régebbi, 

azaz szerzői jogvédelem alatt már nem álló mű. Ez főként a jogvédelem alatt álló vagy 

ismeretlen jogtulajdonossal rendelkező, gazdátlan anyagok digitalizálásához és hozzá-

férhetővé tételéhez kapcsolódó nehézségek miatt van így, hiszen még abban az esetben 

is nehézségek merülnek fel, ha ezek az anyagok már nem szerezhetők be kereskedelmi 

forgalomban.49 

Az Europeana-ban található tartalmakat négy típusba sorolhatjuk: 

− Szövegek: könyvek, levelek, levéltári anyagok, disszertációk, versek, újságcik-

kek, fakszimilék, kéziratok és kották. 

− Képek: festmények, rajzok, nyomatok, fényképek, múzeumi tárgyakról készült 

fotók, térképek, grafikus tervek, vázlatok, kották. 

− Mozgókép: filmek, híranyagok, televíziós programok 

                                                           
49 Ritkaságokat digitalizálnak az Europeanaban (2010) 
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− Hanganyag: zene, hangzó szöveg hengerről, kazettáról, lemezről rádióközvetí-

tésekből 

Gallica 

A Gallica, a franciák elektronikus könyvtára a 90-es évek elejétől létezik: a kurrens 

és nem kurrens digitális dokumentumokat szolgáltatja, az Europeana legfontosabb fran-

cia együttműködő partnere. Az eltelt 15 évben sokféle projektben sok dokumentumot 

digitalizáltak, a Gallica olyan enciklopédikus könyvtár, amely a legnagyobb francia írók 

és gondolkozók műveit mutatja be a világnak.50 A Gallica elsősorban könyvek képfor-

mátumában való digitalizálását és szolgáltatását végzi, valamint már számítógép által 

generált szöveges formátumokat is. A szövegekhez számítógép-generált hanganyag is 

elérhető, amely a lapon található valamennyi karaktert felolvassa. 

Ebooks Libres & Gratuits 

Az Ebooks Libres & Gratuits elsősorban francia nyelvű irodalmi műveket tartalmaz, 

de fellelhető a gyűjteményben számos eredeti, nem francia nyelven írt szöveg is. 

Deutsche Digitale Bibliothek 

A Deutsche Digitale Bibliothek digitális könyvtár 2012-ben nyitotta meg virtuális 

kapuit tervezik, hogy nemcsak szöveg alapú tartalmak lesznek láthatók, hanem szobrok 

3D-s megjelenítése, valamint képek és filmek. 

                                                           
50 Burmeister Erzsébet (2011) 
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XI. Digitalizálási projektek, archívumok a megvalósítás eszközei 

A digitális archívumok forradalmának következményei a digitalizálási projekteken 

keresztül mutathatók be leginkább. A szóba kerülő könyvtári projektek és archívumok 

példaként szolgálnak a digitalizálás tevékenységének összegzésére. 

Mindenféle hosszú távú archiválásnak lényeges előfeltétele a gondos tervezés. A 

megfelelő stratégia kialakításához szükség van a „megőrzési szándék” megfogalmazásá-

ra, vagyis világosan és tárgyilagosan végig kell gondolnunk, hogy mit és hogyan aka-

runk valójában megőrizni, ezt tűzik ki célul a különböző archiválási projektek. 

Az Egyesült Államokban a Digitális Könyvtári Kezdeményezés (Digital Library 

Initiative) projektjeinek célja létrehozni digitális gyűjteményeket, az ezekhez szükséges 

technológiát és az egészet beilleszteni a globális információs infrastruktúrába. A projekt 

1994 őszén kezdődött és négy év alatt kell végre hajtani. Miközben mindegyik fejlesztő 

csoport elvégez egyfajta 'prototípus vagy tesztrendszer vizsgálatot, kutatási terveik, 

módszereik, gyűjteményeik és megcélzott használói körük lényegesen különbözik. 

Az összes program közös tevékenységei közé tartozik a felhasználókra vonatkozó 

kutatás. A digitális könyvtár és a multimédia-dokumentumok használata új helyzetbe 

állítja a felhasználót is, így a programok azt is vizsgálták, hogy miként reagálnak a fel-

használók az új technikára, illetve miként lehet az információkeresést kényelmesebbé és 

hatékonnyá tenni. 

Az Egyesült Államok Digitális Könyvtári Kezdeményezésével Európa részéről leg-

inkább az eEurope kezdeményezés hozható párhuzamba, mivel szintén az „információs 

társadalom mindenkinek” megvalósításának kezdetét tűzi ki célul. A program 1999 dec-

emberében indult el az Európai Bizottság kezdeményezésére. Legfontosabb célja volt az 
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állampolgárok, az otthonok, az iskolák, a vállalatok és a közigazgatás teljes körű bevo-

nása a létező és kifejlesztés alatt álló digitális rendszerekbe és az Internet felhasználói 

körébe. Tehát, hogy az internet a mindennapi élet minden területén megtalálható legyen, 

ezáltal megkönnyítve életünket.51: 

Az eredeti eEurope program legfontosabb célkitűzése - az alapszolgáltatások online 

elérhetővé tétele, az Internet széleskörű elterjesztése - 2002-re tulajdonképpen megvaló-

sult az egész Európai Unióban, ezért létrejöttek azeEurope+ 2003 és az eEurope2005 

programok. 

Az eEurope+ 2003 a célok kiterjesztéséről szólt. Ez elsősorban a csatlakozó orszá-

gokra vonatkozott, másfelől pedig arról, hogy a fejlődés gyors és hatékony legyen szük-

ségessé vált egy összehangolt fejlesztési terv kidolgozása. Ennek eredményeként meg-

született az eEurope+ akcióterv, amely a 13 csatlakozó országra vonatkozóan az előző-

ekben ismertetett három célkitűzést még egy ponttal egészítette ki. Ennek célja az Euró-

pán belüli digitális megosztottság minimalizálása volt. 

Mind az Egyesült Államok mind pedig az Európai Unió fő célnak tekintett, hogy biz-

tosítsa, hogy a felhasználók minél jobban ki tudják használni az információs társadalom 

kínálta előnyöket. Az ipari forradalom óta ezek a legnagyobb és az egész világot érintő 

változások. Nem csak a technikáról szólnak; mindenkire és mindenhol hatással lesznek. 

Közelebb hozhatják a városi és vidéki közösségeket, hozzájárulhatnak a jóléthez és a 

tudás megosztásához. 

                                                           
51 KORENY Ágnes(2000) 
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További projektek az Egyesült Államokban 

Stanford Egyetem 'Infobus' 

A Stanford Egyetem 'Infobus' elnevezésű digitális könyvtár projektjének célja a rend-

szerek együttműködő-képességének összehangolása. Olyan technikák kidolgozása, ame-

lyek egyformán hozzáférést nyújtanak mindenféle információs forráshoz, legyen az 

személyes, hagyományos könyvtári gyűjtemény. Gyűjteményük elsősorban a számítás-

technikai irodalom, de a világhálót, mint egészet tekintik. A projekt magja az Infobus-

protokolt futtató próbarendszer. Ez biztosítja a különböző szolgáltatásokhoz és informá-

ciós forrásokhoz az egységes hozzáférést. Kutatási témáik felölelik az információ elosztó 

és kommunikációs modelleket, az információs kliensinterfészeket, információkereső 

rendszereket és kereskedelmi tranzakciós modelleket jogi és közgazdasági vonatkozása-

it.52 

Carnegie Mellon Egyetem 'Informedia' Digital Video Library 

A Carnegie Mellon Egyetem 'Informedia' Digital Video Library projekt célja létre-

hozni egy interaktív, online digitális video könyvtárat, amelyben a felhasználók archivált 

tudományos és matematikai video anyagokhoz tudnak hozzáférni. Hanganyagot, képe-

ket, természetesnyelv-megértő technológiát integrálva, különböző helyekről származó, 

különböző tartalmú 1000 órányi video anyagot dolgoznak fel. A kutatás kiterjed az em-

ber-gép kapcsolatra, a személyiségi jogokra és a biztonságra.53 

                                                           
52 Röscheisen, Martin (1997)  

53 Informedia Digital Video Understanding [weboldal]  
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Electronic Environmental Library 

Berkeley Egyetem Electronic Environmental Library projekt a környezetgazdálkodás 

témakörében osztott könyvtárat kíván létrehozni, amely egyaránt tartalmaz képeket, 

szöveget, térképeket, hangot, videofilmeket, numerikus adatbázisokat kifejezetten olyan 

hozzáférési technikákkal, amelyet a képzetlen olvasó is használni tud.54 

Santa Barbara Egyetem Alexandria projekt 

Santa Barbara Egyetem Alexandria projekt célja egy felhasználóbarát digitális 

könyvtár létrehozása térképek, képek és térinformatikai adatok archívumaiból. Az ada-

tok és dokumentumok kezdetben az egyetem környezetére vonatkoztak és ezt szélesítik a 

program során, bevonva más könyvtárakat is. Kutatási területeik: térinformatikai adatok 

indexelése, amely széleskörű keresést tesznek lehetővé, a nagy adattömeg miatti telje-

sítményproblémák, térinformatikai metaadat-modellek, a térinformatikai rendszerek 

követelményei a felhasználó szemszögéből.55 

Michigan Egyetem Digital Library projekt 

Michigan Egyetem Digital Library projekt tartalmilag a föld- és űrtudományokra irá-

nyul. Több ezer felhasználót és információforrást kíván összekötni felsőoktatási campu-

sokat, főiskolákat, közkönyvtárakat. Rendszerbe kívánja foglalni azt a hatalmas tömegű 

információt, amely a hálózaton található és a legkülönbözőbb formátumú, a könyvtári 

                                                           
54 HOUSE, Van Nancy [et.al][elektronikus dok] 

55 Alexandria Digital Library 



221 

katalógusoktól az enciklopédiákon, szótárakon, folyóirat-cikkeken és adatbázisokon át a 

levelezőcsoportokig. Egyik mellékprogramjuk az ún. Journal Storage Project, amely 10 

közgazdasági folyóirat összes számának digitalizálását tűzte ki célul.56 

Illinois Egyetem Interspace Digital Library projekt az egyetem műszaki közössége 

számára fejleszt digitális könyvtárat. A gyűjtemény magját a SGML formátumú folyó-

iratok képezik. Kialakítanak egy 'könyvtártól a közönség felé' modellt: egy olyan gyűj-

teményt, amelyben a dokumentumoknak egyedi nevük van, a szerzők által generált in-

dexelés, egyenrangú állomások közötti architektúra, amely támogatja a többszörös for-

rásból származó hálózati objektumok kölcsönhatását és analízisét. A kutatási témák közé 

tartozik a szemantikus dokumentum-visszakeresés műszaki fejlesztése, a jövő skálázható 

információs rendszereinek prototípus-fejlesztése, az Interspace.57 

Az Európai Unió és tagállamainak néhány projektje 

Az eContent58 program előtérbe helyezte az európai digitális tartalom interneten tör-

ténő fejlesztését és felhasználását, valamint az európai weboldalak nyelvi sokszínűségét.  

                                                           
56 MLibrary University of Michigan 

57 HORVÁTH Péter és KOLTAY Tibor(1998) 

58 Az eContent az európai tartalomipar szereplőit fogta össze: a digitális tartalmak előállítóit és 

tulajdonosait mind a magán- mind a közszférában, valamint mindazokat a cégeket, intézménye-

ket, szakértőket stb., amelyek tervezéssel, adatbázis-készítéssel, elektronikus szolgáltatásokkal, 

nyelvi opciókkal, a felhasználó igényei szerinti testre szabással foglalkoztak. Eszközként a kö-

vetkezőket jelölte meg: az európai digitális tartalom fejlesztésének serkentése a világhálón és a 

soknyelvűség elterjesztése az információs társadalomban. 
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A program indításának alapja az a felismerés volt, hogy az internet elterjedésében 

rejlő lehetőségek kihasználása akkor a leghatékonyabb, ha a felkínált digitális tartalmak 

érdekesek és érthetőek a felhasználók számára. 

CACAO 

A CACAO (Cross-Language Access to Catalogues and On-line Libraries) projekt 

célja olyan fejlődőképes infrastruktúra létrehozása, amely lehetővé teszi az elektronikus 

könyvtárakban és könyvtárkatalógusokban rendelkezésre álló többnyelvű szöveges tar-

talmak elérését, megértését valamint az ezekben való tájékozódást, ezáltal segítve az 

felhasználókat, hogy jobban hozzáférhessenek a rendelkezésre álló információkhoz. 

Lehetővé teszi a felhasználó számára a saját anyanyelvén való lekérdezést, tetszőleges 

nyelvű dokumentumok és tartalmak megtekintését.59 

A projekt által kínált megoldások lehetővé teszik a digitális könyvtárakban és kataló-

gusokban található többnyelvű tartalmakhoz való hozzáférést, azok megértését és a kere-

sését. Ezáltal az európai felhasználók könnyebben hozzáférhetnek az európai tartalmak-

hoz.  

A program lényeges tevékenysége, hogy használatával könnyen kiegészíthetőek a 

könyvtárkatalógusok és elektronikus könyvtárak. Ennek megvalósításához a következő 

elemeket sorolja fel:  

− megbízható természetes nyelvfeldolgozó technikák: Olyan nyelvfeldolgozó 

eszközök kifejlesztése, amelyek a többnyelvű tartalom ellenére is biztosítják a 

visszakereshetőséget. 

                                                           
59 EUROPA:BIZOTTSAG Cacao projekt [html szöveg] 
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− a rendelkezésre álló információkinyerő rendszerek: Célja az információhoz való 

megbízható széles körű hozzáférhetőség. 

− a többnyelvű erőforrások karbantartására szolgáló eszközök: Biztosítják a fo-

lyamatos frissítést, új nyelvek bevitelét, a már bevitt nyelvek ellenőrzését 

A jelenlegi digitális könyvtárakhoz és katalógusrendszerekhez kapcsolódó, tetszőle-

ges nyelvre kifejlesztett rendszer összekapcsolja a nyelvtechnológiákat a meglévő in-

formációkereső rendszerekkel. Ezen kívül biztosítja azokat az eszközöket, amelyekkel a 

többnyelvű források folyamatosan és megbízhatóan lekérdezhetők. Ennek eredménye-

képpen a felhasználó saját nyelvű keresésére az összes releváns forrás megjelenik talá-

latként, függetlenül annak nyelvétől. 60 

A projekt célja összefoglalva, hogy a lekérdezést végző keresőmotornak ismernie 

kell az elektronikus könyvtárak egyedi szerkezetét, katalógusait a többnyelvű erőforrá-

soknak könnyen és dinamikusan frissíthetőnek kell lenniük, kompatibilisnek kell lennie 

a főbb könyvtári szabványokkal, a felhasználói lekérdezéseket és az eredmények megje-

lenítését vizsgálni és tesztelni kell, és képesnek kell lennie nagy mennyiségű adatok 

kezelésére. 

British Library 

Nagy-Britanniában több jelentős program fut, de a British Librarynek nyilvánvalóan 

döntő szerepe van. Célja a dokumentumellátó szolgáltatásainak kiterjesztése digitális 

forrásokból származó, folyóiratcikkekre vonatkozó információs szolgáltatásra, továbbá 

az eddiginél jobb rendelési és küldési szolgáltatásra alapozva; jobb hozzáférés a történeti 

                                                           
60 EUROPA:BIZOTTSAG Cacao projekt [html szöveg] 
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gyűjteményeihez; a növekvő digitális gyűjteményeinek kezelését biztosító infrastruktúra 

létrehozása, és a brit kötelespéldány-szabályozás kiterjesztése a nem nyomtatott anya-

gokra. Három forrásból kívánja építeni a digitális könyvtárat: a könyvtár meglevő anya-

gainak digitalizálása, vásárlás és licencek vásárlása, köteles példányok.61 

Elosztott Digitális Tudományos Könyvtár 

Németországban a Deutsche Forschungsgemeinschaft támogatásával folyik az Elosz-

tott Digitális Tudományos Könyvtár kialakítása. Céljai a tudományos könyvtárak mo-

dernizálása és ésszerűsítése, elektronikus publikálás a tudományos könyvtárak szakiro-

dalmi és információs szolgáltatásában/kínálatában, könyvtári állományok retrospektív 

digitalizálása.62  

Cseh Köztársaság digitalizálási programja 

A Cseh Köztársaságon digitalizálási programjában szerepel a kívülre elszármazott 

kulturális objektumok felkutatása, azzal a céllal, hogy azokat visszaszolgáltassák Cseh-

országba, eredeti tulajdonosaikhoz. Az érintett műtárgyakról adatbázist építenek. Kidol-

gozzák a múzeumok nemzetközi, országos, regionális és települési tájékoztató rendsze-

rekbe való bevonásának módszertanát. A múzeumok anyagából virtuális kiállításokat 

szerveznek, az idegenforgalmi fejlesztésekkel összhangban. Az ingó kulturális örökség 

megóvása elnevezésű program a veszélyeztetett kulturális objektumok számbavételére 

irányul. 

                                                           
61 HORVÁTH Péter, KOLTAI Tibor (1998) 

62 HORVÁTH Péter és KOLTAI Tibor (1998) 
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A nemzeti könyvtár projektjei: a Memoria Mundi Series Bohemica és a Kramerius. 

A digitalizálási munkálatokat azért indították meg, mert a régi, többnyire egyedi do-

kumentumokhoz a kutatók nehezen tudtak hozzáférni: a helyszínre kellett utazniuk, vagy 

mikrofilmen másolatot lehetett rendelniük; ezért úgy vélték, hogy a digitális másolatok a 

legtöbb szakember igényeit ki fogják elégíteni, és a szélesebb nagyközönség számára is 

felhasználhatók lesznek. 

A digitalizálási próbálkozásoknak nagy lökést adott, amikor az UNESCO Memory of 

the World programja keretében képek digitalizálását és egy CD-ROM elkészítését kérte 

a nemzeti könyvtártól. Ezt az első, a nemzeti könyvtár válogatott kincseit bemutató CD-

ROM-ot főként az oktatásban használták. 1995–96-tól a nemzeti könyvtár eseti digitali-

zálási tevékenysége digitalizálási programmá szélesedett, ekkor létesült a digitalizálási 

központ is. Összefoglalóan elmondható, hogy a nemzeti könyvtár digitalizálási tevé-

kenységének kettős célja van: egyrészt az állományvédelem, másrészt a sérülékeny és 

ritka dokumentumok használatba adása. 

Az UNESCO által kezdeményezett, 1996-ban indult Memoria Mundi Series 

Bohemica-projekt keretében a cseh nemzeti könyvtár régi és ritka dokumentumait (kb. 

tízezer középkori kéziratot és 4000 ősnyomtatványt) az interneten teszik hozzáférhetővé, 

a bel- és külföldi nagyközönség érdeklődésére számot tartó dokumentumokat pedig CD-

ROM-on is közreadják.63 

A digitalizálási tevékenység másik fő iránya a sajtóarchívumok digitalizálása. Az ez-

zel foglalkozó Kramerius program 2000-ben kezdődött a nemzeti könyvtárban, ennek 

állományában szinte teljességgel megtalálhatók a 19. és 20. századi hírlapok. 

                                                           
63 Digitalizálási stratégiák szakirodalmi szemle (2005) 
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Észtország digitalizálási programja 

DEA – Digital Newspapers in Estonia – az Irodalmi Múzeum, a nemzeti könyvtár és 

a tallinni műszaki egyetemi könyvtár közös projektje keretében a legrégibb észt hírlapo-

kat (1857–1920) digitalizálják, és teszik hozzáférhetővé a nagyközönség számára. 

SETOMAA – Az Irodalmi Múzeum és a tartui egyetem régészeti tanszékének közös 

projektje egy nagy hagyományokkal rendelkező déli megye múltbéli és jelenlegi kultúrá-

jának megőrzésére. 

A Kanut Országos Állományvédelmi Központ64 digitalizált múzeumi tárgyak gyűj-

teménye. Az észt múzeumok „Vörös Könyve” a veszélyeztetett múzeumi tárgyak digitá-

lis gyűjteménye. Az Észt Nemzeti Televízió archívuma 2004-tol a híreket és a sportmű-

sorokat digitális formátumban őrzi meg. A televízió fotóarchívumát is digitalizálják. 

Érdekesség, hogy a Kanut restaurálás előtt digitalizáltatta a tallinni városháza XVI. 

századi képes faliszőnyegeit. A későbbiekben a digitális képek alapján újraszőtték a 

szőnyegeket, a digitális felvételeket pedig archiválták, és a kutatók rendelkezésére bo-

csátották. A tartui Szépművészeti Múzeummal együttműködve a Kanut virtuális kiállí-

tást rendezett „Modernizmus az észt képzőművészetben a XX. század elején” címmel, 

amely a nagyközönség számára tette hozzáférhetővé ezt az anyagot.65 

                                                           
64 www.kanut.ee 

65 Digitalizálási stratégiák szakirodalmi szemle (2005) 
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Finnország digitalizálási programja 

The Registry of Archaeological Sites – a régészeti lelőhelyek folyamatosan épülő 

adatbázisa közel 15 ezer műemléket tart nyilván. 

Scientific Journals PeriPlus projekt célja az, hogy a tudományos folyóiratokat a we-

ben is elérhetővé tegyék. További cél a szerzői jogkezelő rendszerek kialakítása, és bi-

zonyos folyóiratok kísérleti digitalizálása.66 

Az Agricola történettudományi-kutatási portál. Célja a finn történettudományi kuta-

tás és oktatás népszerűsítése, valamint kapcsolatteremtés a történeti tárgyú információkat 

gyűjtő és létrehozó intézmények és az információk felhasználói között. 

A kifejtett kezdeményezések áttekintése után összességében elmondható, hogy jelen-

tős előre lépések történtek, célok és feladatok tekintetében is szükséges. Az innováció, 

az infrastruktúra szempontjából is elengedhetetlenek ezek a fejlesztések. További előre-

lépést jelent a bibliográfiák szöveges és tartalmi feltárása annak lehetővé tételével, hogy 

a bennük tükrözött dokumentumokhoz építsenek ki kapcsolatokat. 

Véleményem szerint a digitalizálási kezdeményezésekre nagy szükség van, hiszen 

olyan értékekhez is hozzáférhetünk, amelyeket talán soha sem látnánk. Olyan ablakot 

nyit a világra, amelyet mi magunk tárhatunk egyre szélesebbre, hogy azon át a technoló-

giát kihasználva megelevenedjen előttünk a történelem. 

                                                           
66 Digitalizálási stratégiák szakirodalmi szemle (2005) 
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XII. Digitális archívumok jövője 

A digitális források különböző formátumokban léteznek a hálózaton, ezért a könyvtá-

rosoknak meg kell határozniuk az elérési útvonalat a forrásokhoz, és meg kell könnyíteni 

a hozzáférést a felhasználóknak. Meg kell tanulniuk, hogy miképpen lehet integrálni a 

digitális állományokat saját gyűjteményükbe, és számolniuk kell azzal, hogy jelentős 

szerzői jogi problémák is felmerülhetnek. Meg kell tanulniuk azt is, hogyan kell megke-

resni a digitális szoftvert, és hogyan kell megszerezni azokat az oktatási erőforrásokat, 

amelyek ahhoz szükségesek, hogy a használóknak megfelelő kiszolgálást nyújtsanak. 

Valamint figyelembe kell venniük azt is, hogy a digitális dokumentumok nem tartanak 

olyan sokáig, mint a hagyományosak. Láthatjuk, hogy a digitalizálás terén még mindig a 

kísérletezés és az útkeresés korszakában vagyunk, ahol most kristályosodnak ki a leg-

jobb megoldások, a technika lehetőségei naponta bővülnek és ez egészen új perspektívát 

vethet fel. 

Következtetések 

Az évszázadok alatt létrehozott kulturális örökség fennmaradásáról gondoskodnunk 

kell, ezt mind Európában mind pedig az Egyesült Államokban felismerték. Mindannak 

amit megőrzünk hasznosnak kell lennie a társadalom számára, fontos, hogy hozzá lehes-

sen férni és használni lehessen. A társadalom folyamatos átalakuláson megy keresztül, 

dokumentumok helyett már információkat keres, a technológia fejlődése összefonódik a 

társadalom fejlődésével és létre jön az információs társadalom. Kulturális örökségünk 

megőrzéséhez fel kell használnunk a legújabb technikai, technológiai megoldásokat, 

valamint irányelveket kell készíteni a munka minél pontosabb és hatékonyabb elvégzé-
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séhez. Stratégiai, fejlesztési terv azonban nem csak egy országnak szükséges, hanem az 

intézmények számára is, erre mutat rá a Kongresszusi Könyvtár is. 

Az Európai Unió az egyes országok kultúráját, kulturális termését ugyan „magán-

ügyként” kezeli, de mégis úgy látja, hogy a tagállamok kulturális öröksége egy egészet is 

alkot. Ezért születnek újabb és újabb alapelvek, dokumentumok, kezdeményezések arra, 

hogy össze lehessen hangolni a tagországokban folyó munkát. Elsősorban a rendelkezés-

re álló anyagi erőforrások függvénye, hogy a múltban felhalmozott tudásvagyon milyen 

ütemben digitalizálható, tehető hozzáférhetővé mindenki számára. Az intézményeknek 

fontos, legyenek azok Európában vagy az Egyesült Államokban, hogy részt vegyenek a 

munkában, megmutassák a nagyvilágnak magukat és a gyűjteményüket. Ahogy a szol-

gáltatók ismerkednek a modern technikai megoldásokkal és alkalmazzák azokat, úgy 

indul el ez a folyamat a felhasználók körében is. Az információrengetegből meg kell 

találniuk, ki kell választaniuk azt, amire szükségük van. 

Az Európai Unió és az Egyesült Államok is tudatosan törekszik arra, hogy a világ 

sokrétű kultúrája fennmaradjon. A legfontosabb kulcsszó az együttműködés, ehhez 

azonban konkrét célokat kell kitűzni, meghatározni a gyűjteményterületeket, az elvég-

zendő feladatokat. A Digitális Archívumok és digitalizálási projektek is bizonyítják, 

hogy a munka minden esetben hasznos akár a jelen, akár a jövő társadalmának, ezért azt 

a lehetőségeket kihasználva folytatni kell. 

A Digitális Archívumok forradalma változást hozott az információkeresésben és táro-

lásban, és gyökeres változásokat eredményezett az információs társadalomban, a digitá-

lis archívum és a digitalizálási projektek forradalmának eszközeit a lehető leghatéko-
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nyabban kihasználva olyan átjárót képezhetünk, amely hídként szolgálhat a digitális 

szakadék67 felett. 
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TÁRSADALMI CSOPORTOK LAKÓHELYI 

ELHELYEZKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA A DUALIZMUSKORI 

EGERBEN 

Szerző: Berecz Anita 

kulturális örökség tanulmányok (MA), végzett hallgató 

Konzulens: Dr. Pap József egyetemi docens 

III. helyezés 

Bevezetés 

A dolgozatom témája a társadalmi csoportok lakóhelyi elhelyezkedésének vizsgálata 

a dualizmus korszakában, Egerben. A rendelkezésemre álló források teljes körű elemzé-

séből elsősorban azt próbálom kimutatni, mennyire lehet egyértelmű a társadalmi cso-

portok lakóhelyi koncentrációja a belvároson belül. Aprólékos elemzésre van lehetősé-

günk az adott témában, hiszen egy 19. századi városi társadalomban már a hétköznapi 

emberek szintjén is végezhetünk kutatásokat. 

A városi társadalom lakóhelyi szegregációját a vagyoni helyzet alapján próbálom 

bemutatni. A vagyoni helyzet vizsgálatára a dualizmus korszakában többféle forrás léte-

zik. A leggyakrabban elemzett virilis jegyzékek az elit gazdasági helyzetének kimutatá-

sára alkalmasak. A házassági szerződések, a végrendeletek a hozomány összetételéről 

illetve a hátrahagyott vagyonról árulkodnak. A hagyatéki leltárakból pedig leginkább a 
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lakások berendezéséről tájékoztatnak.1 Jelen esetben, Egerben a forrás adottságok legin-

kább a vagyoni helyzet feltérképezésére adtak lehetőséget, hiszen a töredékekben fenn-

maradt hagyatéki iratokból pontos következtetéseket nem lehetett volna levonni. 

A másik, fő vizsgálati szempont a tulajdonos-bérlő viszonyrendszer kikutatása a bel-

városon belül. A különböző adókategóriák szerint besorolt személyek tulajdonhoz való 

viszonyát vizsgálom a várost is felosztó négy negyeden belül. A mikrotörténelemi jelle-

gű kutatásom továbbá az életmódra, lakásviszonyok vizsgálatára, városi térszerkezet 

vizsgálatára és a társas élet színhelyeire terjed ki.2 Vizsgálom, hogy a korban általánossá 

vált bérházak városon belül többnyire melyik területen helyezkedtek el illetve a lakókö-

zössége milyen társadalmi összetételű emberekből állt össze. Fontos vizsgálati szempont 

továbbá a házak lakásminősége a különböző negyedeken belül illetve a lakásmobilitás 

változásának alakulása is.  

A téma elemzése első lépéskéntaz Egri Körzeti Földhivatalban fellelhető 1890-es ka-

taszteri térképről és a hozzájuk kapcsolódó (25 doboz) tulajdonlapok segítségével vált 

lehetségessé, amelyről az egész belváros területének ingatlan viszonyai illetve ezek tu-

lajdonjogi változását feltérképeztem. 

                                                           
1 Güntner Péter: A vagyon kutatásának nominális forrásai a századfordulón, Letöltés ideje: 

2012.04.05. 

2 Gyáni Gábor, Az utca és a szalon, A társadalmi térhasználat Budapesten, (1870-1940), Új Man-

dátum Könyvkiadó, Budapest, 1998, 11 
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A vizsgált tulajdonlapok alapját az 1886. évi telekkönyvi betétek szerkesztéséről szó-

ló XXIX. törvény adta.3A törvény értelmében tulajdonlapoknak három részből kellett 

állniuk: az A) a birtokállási lap, amely az ingatlan tárgyi adatait tartalmazta (helyrajzi 

szám, ölben megadott terület, utcanév, házszámmal). A B) tulajdoni lapon a tulajdonos 

neve, a tulajdonszerzés alapja szerepelt (adás-vétel, ajándék, öröklés, csere). Közös tu-

lajdon esetén a tulajdonostársak neve mellett feltüntették az őt megillető tulajdoni há-

nyadot is, tört számmal. A C) teherlapra jegyezték be az ingatlant terhelő jogokat (zálog-

jog, haszonbérlet). 1960-ig lényegét tekintve ez a telekkönyvi rendszer volt hatályban. 

Ekkor újra szabályozták a telekkönyvet és bevezették az állami földkönyvet.4Ezt követő-

en, 1973-ban bevezették az egységes ingatlan nyilvántartási rendszert. A legtöbb vizsgált 

telekkönyvben 1978-as pecsét szerepel.  

A kutatás időintervallumának kijelölését alapvetően befolyásolta a források fellelhe-

tősége, hiszen az 1870-től korábban épült házak tulajdonosait a birtokívek tartalmazták, 

melyek mára már nagyrészt megsemmisültek, erősen hiányosak, érdemi eredményeket 

nem lehetett volna kimutatni belőlük. Azonban, a birtokívekről a tulajdonlapokra való 

áttéréskor a legtöbb ingatlantulajdonos már birtokolta az adott házat, ezért a kezdeti 

időpont már korábban kezdődik, így a felvett adatok 1863-tól 1942-ig terjednek.  

A kutatás másik fő szála az volt, hogy a tulajdon lapokon szereplő ingatlantulajdono-

sokat a városi adót magába foglaló 1883-as adójegyzékkel vetettem össze. A korban, így 

                                                           
3 Dr. Fenyő György- Dr. Vincze László: A magyar ingatlan nyilvántartás 1993. Erdészeti és Faipa-

ri Egyetem Földmérési és Földrendezési Főiskolai Kar, Székesfehérvár 16 

4 Dr. Petrik Ferenc: Ingatlan-nyilvántartás. Kommentár a gyakorlat számára. Lap-és Könyvkiadó 

Kft. Budapest 2006. 18. 
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Egerben is, az adófizetők listáját egy Adókönyvben vezették, amelyben ekkor még nem 

választották szét a különböző adókat.  

A dualizmus ebben a szakaszában, Egerben a következő adónemeket vetették ki: 1, 

Földadó 2, Házbér adó 3, Házosztály adó 4, I. osztályú kereseti adó 5, II. osztályú kere-

seti adó 6, III. osztályú kereseti adó 7, Tőke kamat és járadékadó 8, Általános jövedelemi 

pótadó 9, Fegyveradó.5Jelen esetben két legfontosabb adóalap a házbér és házosztály adó 

volt. A házbér adó alapját az az összeg adta, melyet a kibérelt házért, házrészért vagy 

egyéb épületért fizettek. Ez úgy történt, hogy az összes házbér 30%-át levonták épület 

fenntartás címen és így maradt összeg 16%-a lett maga a házbéradó. Például ha valaki 

200 ezüstforintot kapott a bérleménye után, abból 60 forintot vontak le, és az így maradt 

140 forint 16%-a6 22 forint lett.  

A következő adófajta, a házosztály adó alapját azok a házak és lakrészei képezték, 

melyeket nem adtak bérbe. Nem adóztak az Isten tiszteletre szánt épületek vagy helyisé-

gek; iskolák és tanítói lakások, a gazdasági épületek és cselédlakások. Az épületek a 

lakrészekszáma után voltak megadóztatva. Azonban a konyha, pince, kamra, padlás 

továbbá az ólak, istállók nem tartoztak az adó alá. 

1881-ben az érsekség elrendelte a városra vonatkozó adózás menetének összegzését, 

ezáltal készült el egy pár lapból álló összefoglaló munka „Általános szabályok az állami 

adók kivetésére nézve az egri főkáptalani uradalmat érdeklőleg” címmel. A különböző 

                                                           
5 1875. XXIX. törvénycikk, Kereset adóról  

6 1883. XLVI. Adótelek módosítása törvénycikk értelmében a következő évtől 16%-ról 15%-ra 

szállították le, Matlekovits Sándor: Magyarország államháztartásának története 1867-1893, Bu-

dapest, Magyar Királyi államnyomda, 1894, Bevezető rész 
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lakrészek megadóztatását a következőkben közölt táblázattal szemléltette Hangonyi 

Sándor, Eger al – számvevője.  

 

Osztály Lakrész Kivetett adó (ezüst-

forint) 

I. 1 1 

II. 2 3 

III. 3 5 

IV. 4-5 10 

V. 6-7 15 

VI. 8-9 22 

VII. 10-11 30 

VIII. 12-13 36 

IX. 14-15 45 

X. 16 és ennél több - 

1. táblázat: A lakrészek után fizetett adóösszeg 

Amennyiben egy épületben 15 lakrésznél több volt, a 16-tól már minden helyiség 

után 4 forint adó járt. 10 évi adómentességet élveztek azok a házak (általános jövedelmi 

pótadó elengedése nélkül), melyek újonnan épültek, az újraépített házak után pedig 8 év 

adómentesség járt.  
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Az első osztályú kereseti adóba a cselédek tartoztak, ahol a családfő után 2 a család-

tag után 1 ezüstforint adót kellett fizetni.7 

A második osztályú kereseti adóba azok tartoztak, akiknek a föld-, ház vagy tőkeka-

matot együttesen számították. Amennyiben az előző évben 50 forintnál kevesebb volt 

akkor 2 forint adóösszeg járt utána, ha ezt meghaladta, akkor 3 forint, illetve ha a 100 

forintot is meghaladta, akkor 4 forintot adót vont maga után.  

Az adózó személy ezen kívül tartozhatott a harmadik osztályú kereseti adó alá is, 

amennyiben haszonbérelt és egyéb ipar üzlettel nem bírt. A tőkekamat és járadékadó 

tárgyát képezte az a vagyon, melyet közvetlenül nem érintett a föld-, ház- és kereset adó. 

Ilyenek voltak a kocsma-, malom-, vadászati-, halászati-, révjog, amelyek után az adó a 

tiszta jövedelem 10%-át képezte.  

Az összeírásban ugyan feltüntették a tisztviselők neveit, azonban ők adómentességet 

élvezhetek, így nem adóztak.8 Természetesen ez nem jelentette azt, hogy nem rendelkez-

tek semmilyen bevétellel.  

Az Adófőkönyv, továbbá feltüntette az adott személy ingatlanhoz való viszonyát, az-

az háztulajdonos volt az illető vagy csupán bérelte az adott ingatlant. Ez az információ 

jól hasznosítható, hiszen ennek tudatában kimutatható a tulajdonos - bérlő viszonyrend-

szer a belváros területén. A két forrásnak így, együtt vizsgálva kiemelkedő értéke van, 

hiszen lehetővé vált számomra a kijelölt időmetszetben, 1883-ban, rekonstruálnia külön-

böző társadalmi csoportok lakóhelyi elrendeződését. A forrás egyetlen hátránya, hogy a 

                                                           
7 A következő évtől a napszámosok adómentességet élveztek, melyet az 1883. X. törvénycikk 

mondott ki  

8 1875. XXIX. törvénycikk, Kereset adóról 
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több ingatlant birtokló, tehetősebb polgárok esetében nem lehet megállapítani, hogy 

maga a tulajdonos is osztozott-e a lakótéren az ott feltüntetett egy-két bérlővel. 

A harmadik meghatározó forrás egy 1884-es évi Házadó összeírás, amely jelentősen 

különbözik az egyéb, ehhez hasonló városi adóösszeírástól, hiszen ebben csupán az 

ingatlantulajdonosok nevei szerepelnek, illetve az adott házhoz tartozó, tulajdonost meg-

illető házbérjövedelem éves összege.9 A forrás továbbá részletezi az ingatlanban találha-

tó szobák, konyhák, padlások, pincék számát és a házhoz tartozó bolthelyiség/kocs-

ma/kávéházi helyiségeket, és hogy ezekből mennyit adtak bérbe az adott évben.  

A források feldolgozásához, mikrotörténeti elemzéséhez a Microsoft Access adatbá-

zis kezelő programot használtam fel, amelyet 3 éve fejlesztek és bővítek a kigyűjtött 

adatokkal, a statisztikai elemzéseket pedig az SPSS program segítségével végeztem el. 

Az adatok vizuális megjelenítésére, jobb illusztrálására a közeljövőben szeretnék elké-

szíteni egy digitális térképetAz adatbázisom jelenleg 4200 személy, 2809 tulajdoni vi-

szony (öröklés, vásárlás) található. Az általam megvizsgált épületek mintegy 478 ingat-

lant foglalnak magukba, melyeknek ingatlantörténete a legtöbb esetben 1870-től egészen 

1958-ig tart.  

A felhasznált forrásban a lakóházakat négy negyedhez rendelték, amely a korban, 

nagyban segítette a városi adminisztrációt, mintegy közigazgatási funkciót látott el. 

Ennek gyökerei egészen a 17. századra nyúlnak vissza és máig élő hagyományai vannak 

a negyedek biztonságát és rendjét felügyelő fertálymesteri tisztségnek is. A kutatásom 

során eddig, főleg ezeket a negyedeket tudtam felhasználni, majd a digitális térkép lehet 

az az eszköz, amelynek segítségével pontosítani tudom a város társadalmi struktúráját.  

                                                           
9 Heves Megyei Levéltár, Városi adóösszeírás, V-74/23, 1884 
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Eger a XIX. század végén 

Eger a XIX. század végén az ország csendesen fejlődő, nyugodt hangulatú kisvárosai 

közé tartozott. Rendezett tanácsú város lévén, adott volt a polgári kor új településfejlesz-

tő tényezőinek a kiépülése, azonban a városra jellemző egyfajta vontatott modernizáció. 

Leginkább a megyeszékhely emelte magasabb rangsorba a települési hierarchiában,de a 

gazdasági fejlődési lehetőségeket nem igazán tudta kihasználni, jelentős ipar sem tudott 

kifejlődni. 

A század második felében rengeteg kezdeményezést tettek a gyáripar megteremtésé-

re, azonban ezek mind tőkeszegények voltak, nehézségekbe ütköztek, így a megalakuló 

vállalkozások száma folyamatosan csökkent. A korban jelentős beruházásnak számított a 

Cukorgyár, Schwarz-féle gőzmalom vagy az Első Egri Kályhagyár Társaság. A kezdeti 

sikerek és nagyobb induló tőke ellenére, pár éven belül - tőkehiány miatt – mindegyiket 

felszámolták. Hátráltatta továbbá a kedvezőtlen gazdasági helyzetből való kihátrálást az 

is, hogy a város mellé csupán vasúti szárnyvonal épült. 

A mezőgazdaság is nehéz helyzetbe került a XIX. század második felében. A lakos-

ság túlnyomó többsége valamilyen formában, kapcsolatban állt a szőlőtermeléssel. Az 

1886-os filoxéravész sokak megélhetését megnehezítette, hiszen három év alatt a megye 

szőlőterületeinek jelentős része kipusztult. Ez nagymértékben súlytotta Egert is, növelte 

a munkanélküliek számát, ami pedig szociális feszültségek kiváltója lett. Többek között 

ennek enyhítésére hozták létre 1894-ben az Egri Dohánygyárat.10A bortermelés mellett 

jelentős volt a gyümölcs - dió, szilva, körte, barack - illetve a zöldség-termelés.11 

                                                           
10 Nagy József, Eger története, Gondolat, Budapest, 1978, 293. 

11 Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai, Budapest, 1909. 
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A nehéz gazdasági helyzet azonban nem gátolta a város szellemi, kulturális kisugár-

zását, Eger a századfordulón leginkább iskolaközpontként tudta fenntartani központi 

szerepét, és vált Észak-Magyarország egyik kulturális centrumává. A város 1870 körül 

tervezte a meglévő ciszterci gimnázium mellé egy reáliskola felállítását, azonban ez csak 

1890-re valósulhatott meg. Továbbá, 1888-ban az Angolkisasszonyok nevelőintézetének 

felsőbb leánygimnáziuma nyílt meg, ami 1898-ban állami polgári leányiskolával bővült. 

A felsőoktatást, az Érseki Hittani Intézet, a Római Katolikus Papnevelő Intézet illetve a 

Római Katolikus Érseki Joglíceum és a Tanítóképző képviselték.  

A városban az állandó színházépület csak 1904-ben épült meg, de sokáig még nem 

rendelkezett állandó társulattal, ennek ellenére folyamatosan nagy volt az igény a szín-

házi kultúra kiépítésére. A 19. század második felére a sajtó is megélénkül, rendszeres, 

különböző politikai irányzatú lapkiadás kezdődött. Legnépszerűbb az Egri Újság, a 

Hevesmegyei Hírlap, Egri Egyházmegyei Közlöny, Népiskolai Tanügy, Hevesmegyei 

Tanügy voltak. 

A városban található társadalmi egyesületek száma a kortárs értékelés szerint igen 

kevés volt. Kiemelkedő szerepe volt a Kaszinónak, az Egri Clubnak (Új Kaszinó), a 

Polgári Lövésztársulatnak, Egri Olvasó Nőegyletnek, Egri Dalkörnek, Atlétikai Klubnak, 

Önkéntes Tűzoltó –, és mentő-egyletnek, a Keresztény Iparoskörnek, Katolikus Legény-

egyletnek, Egri Izraelita Nőegyletnek és Hevesmegyei Nőegyesületnek.12 Itt székelt 

Heves vármegye törvényhatósága, az egri járás szolgabírói hivatal, a királyi törvényszék 

és járásbíróság, Pénzügyigazgatóság, Királyi Adófelügyelőség, Királyi Tanfelügyelőség, 

továbbá Államépítészeti Hivatal, Pénzügyőr-biztosi állomás, Adóhivatal, Ügyvédi iroda, 

                                                           
12 Breznay Imre: Eger múltjából, 87. 
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Királyi közjegyző, Állami állatorvos, Szőlészeti és borászati állami közeg, Csendőrsza-

kasz-parancsnokság, állandó vegyes felügyelő bizottság.13 Bár a város a római katolikus 

egyház egyik központja a zsidóság szerepe és jelentősége nagyban befolyásolta Eger 

kulturális és gazdasági életét. A zsidók egri letelepedésük viszonylag későn kezdődhetett 

el, 1863-ban már viszonylag nagy volt a kereskedők és iparosok súlya Egerben.14 A 

betelepedésük idejében, a városban már jelenlévő nagyszámú német és görög kereskedő 

konkurenciájával is meg kellett küzdeniük. A helyi zsidókat leginkább a kis- és nagyke-

reskedők, házalók, alkuszok körében találhattuk meg. (mikor)  

Eger a népességkoncentrációt tekintve 1787-ben még kilencedik volt a legnagyobb 

lakosságú városi hierarchiában, azonban ez 1910-re már megváltozott.15 Beluszky Pál és 

Győri Róbert XIX. századi statisztikák és az 1910. évi népszámlálási adatok alapján egy 

városhierarchiát állítottak fel.16 Ennek értelmében Eger a fejlett megyeszékhelyek közé 

tartozott. Ennél a típusnál a város társadalmi összetétele, gazdasági funkciója, foglalko-

zási szerkezete, lakosságszáma, városképe meglehetősen heterogén csoportot képzett, 

amely természetesen Egerre is jellemző volt. 

                                                           
13 Orbánné Szegő Ágnes: Egri zsidó polgárok 2005.VPP. Bt. Budapest. 48. 

14Orbánné Szegő Ágnes, 49. 

15 Gyáni Gábor - Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második 

világháborúig, Osiris Kiadó, Budapest, 2006, 57. 

16 Beluszky Pál- Győri Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején, Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest – Pécs, 2005. 102. 
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1870-es népszámlálás adatai szerint a belvárosban 6708 ember lakott, ebből 3524 fér-

fi és 3184 nő, az összlakosság 19.404 fő volt, ebből 9760 férfi és 9644 nő.17Az 1910. évi 

népszámlálási adatok alapján a polgári lakosság száma 26.807 fő, ebből 12.703 férfi és 

14.104 nő.18 Vallási összetételüket vizsgálva a városban 23.905 római katolikus, 2695 

izraelita vallású, 760 református, 180 evangélikus, 81 görög katolikus, 45 görög keleti, 5 

unitárius és 4 baptista élt.19 

Tulajdonosok és bérlők 

Az1883-as belvárosra vonatkozó Adóösszeírás felhasználása lehetőséget nyújtott a 

városban adózó polgárként feltüntetett személyek vizsgálatára. A forrás a belvárosban 

1248 adózó személyt és szervezetet regisztrált. A lakosság fennmaradó részét a nem 

adókötelesek vagy16 éven aluli gyermek adták, hiszen ez jelentette az adóköteles kort.20 

Az Adófőkönyvben szereplő magánszemélyekhez rendelt adó alapján 6 csoportot alakí-

tottam ki. A csoportok kialakításában meghatározó elv volt az, hogy az illető mennyit 

adózott a házak lakrészeinek száma után. Az első adókategóriába tartozó személyek 3 

vagy annál kevesebb lakrésszel bírtak. A második adókategóriába 4 lakrész után, a kö-

                                                           
17 Eger. 1870. 02. 24, 8. szám 

18 A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. Szerkeszti és kiadja A Magyar 

Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Atheneum, Budapest. 1912–1920. A népesség főbb adatai 

községek és népesebb puszták, telepek szerint (1912). 188. 

19 Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai, Budapest, 1909. 

20 1875. évi XXIX. törvénycikk 5. paragrafus, A kereset-adóról  
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vetkezőben 5 vagy 6 lakrész után fizettek. A negyedik kategóriában ugyanez 8 vagy 9 

lakrészt jelentett.  

Az alábbi táblázat a lakosság a négy negyed szerinti megoszlását szemlélteti, függet-

lenül attól, hogy az illető tulajdonos volt vagy bérlő. A táblázatban közölt adatok alapján 

a második negyed bizonyult a legnépesebbnek, a lakosság 30%-ának jelentette a terület a 

lakóhelyét. A második legsűrűbben lakott negyed az első (25%), majd ezt követi a ne-

gyedik (22%) és a harmadik negyed (21%). A negyedekhez rendelt %-ok tüntetik fel, 

hogy az adókategóriához tartozó személyek hány %-ban voltak jelen az adott negyedben.  

A következőkben a különböző adókategóriák szerint csoportosított személyek, ne-

gyedek szerinti lakóhelyét és ingatlanhoz tartozó viszonyát taglalom. 
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Ne-

gyed 

Adókategória 

0,1-5 5-10 10-25 25-50 50-100 100-1300 Összesen 

1. 

145 59 42 38 17 14 351 

24% 29% 18% 31% 27% 58% 25% 

2. 

128 51 105 57 35 10 386 

21% 25% 45% 47% 56% 41% 30% 

3. 

170 41 45 11 3 0 270 

28% 20% 19% 9% 5% 0% 21% 

4. 

161 51 42 16 7 0 277 

27% 25% 18% 13% 11% 0% 22% 

Ösz-

szes 

604 202 234 122 62 24 1248 

2. táblázat: A lakosság negyedek szerinti eloszlása, adókategórián belüli százalékos 

megoszlással 

Legkisebb adókategória 

A legnépesebb csoportot a legkevesebb adót fizetők alkották, tehát azok, akik a leg-

kevesebb jövedelemmel rendelkeztek. Adókategória szerint az első és második kategóri-

ába tartoztak, amely 1 és 10 közötti forintot jelentett. A két kategóriát nem választottam 

szét, hiszen lényeges különbségek nem domborodtak ki közöttük a vizsgálatok során. A 

városban a gyáripar kezdetleges kiépülésével fokozatosan csökkent és szegényedett el a 

városban élő lakosság. Az adott időszakban csökkent az önálló iparosok száma, egy 
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1890-es kimutatás szerint még 4069 iparos volt, 1892-ben azonban mindössze 3727.21 

Mint a legtöbb kisvárosban, így Egerben is, az iparosok rákényszerültek arra, hogy va-

lamilyen formában kiegészítsék jövedelmüket, hiszen a foglalkozásuk nem járt annyi 

jövedelemmel, hogy fel tudták volna magukat tartani.22 Egerben ezt a szőlőtermelés 

biztosította, amit épp a vizsgált korban ért csapást.  

A belvárosban élő legkisebb adót fizető 320 ingatlantulajdonos lakóhelye a negyedek 

közötti eloszlást figyelembe véve a harmadik és negyedik negyedre lokalizálható. Az 

azonos adókategóriába eső személyek között a harmadik negyedben 47% és 30%-nak és 

a negyedik negyedben 34% és 28%-nak állt tulajdonában ingatlan. Ugyanez a szám, a 

magasabb presztízsű második negyedben 2% és 8% illetve az első negyedben 18% és 

40%. Ha utcákra lebontva vizsgáljuk meg a szóban forgó csoport legnagyobb számban 

előforduló tulajdonbirtoklását, kitűnnek az utcák közül a Bárány, Servita, Görög és a 

Bérc utca.23 Mindenképp hangsúlyozni kell, hogy maga a tény, miszerint a csoportba 

tartozó személyek egy része ingatlantulajdonos volt, nem bír nagy jelentőséggel, hiszen 

az említett házak alapterülete, szobaszáma messze elmaradt például az első negyedbeli 

fő utcát (Széchenyi) jellemző lakások minőségétől. 

A csoport 320 tulajdonosa között 21 személyt találtam, akinek több ingatlan állt a tu-

lajdonában, saját vagy felesége nevén. Ezeket az ingatlanokat túlnyomó többségben 

szintén a harmadik negyedben birtokolták, közöttük 8 személynek két ingatlan is szere-

                                                           
21 Nagy József, Eger története, Gondolat, Budapest, 1978. 292. 

22 GyániGábor-Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világ-

háborúig, Osiris Kiadó, Budapest, 2006, 298. 

23 Minden utca a jelenlegi utcanévvel van feltüntetve, zárójelben feltüntetve a régi nevével. 
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pelt a neve alatt. Két személy emelkedik ki leginkább ebből a csoportból, akiknek fele-

ségükkel együtt három ingatlan is tulajdonukban állt. A többségnek bérleménye volt az 

első vagy a harmadik negyedben, amely feltételezhetően vagy a munkavégzés helyéül 

szolgált vagy a tulajdonos egy olcsóbb ingatlanban élt, de a tulajdonában lévő házat 

bérbe adta, hogy jövedelemét kiegészítse. 

A legkevesebb adót fizető, saját tulajdonnal nem rendelkező személyek a harmadik 

negyedben béreltek legtöbb ingatlant. A harmadik negyedben a nyilvántartott adófizetők 

26%-a, a negyedik negyedben 45% élt a bérlők közül. Ugyanakkor a bérlőknél viszony-

lag éles különbségek mutathatóak ki a többi negyednél. A második negyedben ez az 

arány 78%, az első negyedben pedig 50%. (lásd 4. táblázat) Ami azt jelenti, hogy a bel-

városi összlakosság, saját tulajdonnal nem rendelkező személyek túlnyomó többsége 

ebből a rétegből került ki.  

A legkisebb adókategóriába került csoportok foglalkozásának vizsgálatánál szembe-

tűnő a nagyszámú házbirtokos illető. Emellett a tradícionális iparos foglalkozások - 

csizmadia, asztalos, ácssegéd, cipész – voltak még jelen. A személyek aprólékos elemzé-

se, esetleges életutak bemutatása már nem lehetséges, hiszen a városi közéletben elég 

csekély szerepet töltöttek be, ezáltal ma már nehezen rekonstruálható.  

 

 0,1-5 5-10 10-25 25-50 50-100 100-

1300 

Össze-

sen 

1.negyed 36 39 27 27 10 9 148 

18% 40% 17% 32% 20% 50% 23% 

2.negyed 4 10 61 38 29 9 151 
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2% 8% 39% 45% 59% 50% 24% 

3.negyed 96 34 39 7 3 0 179 

47% 30% 25% 8% 6% 0% 28% 

4.negyed 69 32 30 12 7 0 150 

34% 28% 19% 14% 14% 0% 24% 

Összesen 205 115 157 84 49 18 628 

3. táblázat: A belvárosi lakosság ingatlanbirtoklási aránya 

Középső adókategória 

A következő, legvegyesebb és legösszetettebb (harmadik és negyedik) adókategóriá-

ba tartozó személyek adója 10 és 50ezüstforint közé tehető. Az adókategória első felébe 

esőingatlant birtokló személyek igen jelentős hányada, szám szerint 39%-a rendelkezett 

ingatlannal a második negyedben, ami a belvárosi összlakosságnak csupán a 10% - a 

volt. Ebbe a csoportba tartozó személyek oszlanak el legvegyesebben a különböző ne-

gyedeken belül. A harmadik negyeden belül 25%, a negyedik negyedben 19%, az első 

negyedben 17% volt a csoport tagjainak aránya. Természetesen a második negyedbeli 

tulajdonbirtoklás dominált, azonban ehhez hasonló szóródás egyik rétegnél sem volt 

megfigyelhető. A bérlők szintén a második negyedben (56%) fordulnak elő legnagyobb 

számban. 

Az adókategória második felébe eső személyek (25 és 50 ezüstforint) között már éle-

sebb volt a negyedek közötti elosztás. A csoportba tartozó személyek lakóhelye legin-

kább a legnagyobb presztízzsel bíró második negyedre (45%) és az első (32%) negyedre 

lokalizálható, a többiben elenyésző az arányuk, harmadik negyedben 8%, a negyedikben 

pedig 14% birtokol ingatlant. 
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A csoporthoz tartozó személyeket bérlőként legnagyobb számban a második negyed-

ben találjuk meg a belvárosban (51%), a város többi területén számuk ehhez képest el-

enyésző (első negyed 27, második 11%, harmadik 11%). Ennek ellenére a meglévő ada-

tokban nem találunk olyan személyt, akinek több ingatlan állt volna a tulajdonában. 

Tehát, az ingatlanhalmozóként nem tarthatjuk számon ezt a csoportot.  

Az adókategóriába tartozó személyek foglalkozásuk alapján is csoportosíthatjuk. Az 

értelmiségiek közül legtöbbször orvos, mérnök, törvényszéki bíró, a vagyonos iparosok 

közül pedig bodnár, csizmadia, hentes, szűcs fordul elő. Ebben a csoportban találjuk meg 

például Sajósy Alajos festőt, aki a második negyedben birtokolt ingatlant, 1868-tól 

1899-ig az egri ciszterci főgimnáziumban tanított rajzot, emellett az Egri Érseki Tanító-

képzőben is oktatott.24 

A 25-től 50 forintig terjedő intervallumban leginkább olyan személyek tűnnek fel, 

akik kereskedelemmel foglakoztak vagy vállalkozást vezettek. Közülük legmagasabb 

jövedelemmel rendelkezők aranyművesek, bőr-, rőfös-, búza-, kalapkereskedők, szesz-, 

divatárus, szóda-, szappan-, porcelán „gyárosok” vagy kávézó tulajdonosok voltak. Kö-

rükben megjelentek továbbá a különböző társadalmi szervezetek igazgatóságának és az 

ügyvédi kamarának a tagjai, azaz az értelmiségi réteg. Példaként említhetjük Braun Ká-

rolyt, aki a Széchenyi utcán birtokolt ingatlant, több szervezet igazgatótanácsának is a 

tagja, továbbá a Dalkör és a Zene egyesület elnöke volt és a Kaszinó választmányi tagjai 

között is megtalálhatjuk a nevét. Vagy ide tartozott Schönberger Soma orvos. Ő a máso-

dik negyedben bérelt házat, 1867-ben Heves vármegye tiszteletbeli főorvosa lett, majd 

1871-től 1877-ig a Hevesmegyei Jótékony Nőegylet majd 1874-ben az Egri Önkéntes 

                                                           
24 Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig, Eger, 2007, 223. 
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Tűzoltó és Mentőegyesület orvosa is volt. Schönbergernek meghatározó szerepe volt 

abban, hogy a városban izraelita elemi iskola nyíljon.25 Kiss István, aki1874-től 1906-ig 

az Egri érseki Jogakadémia tanára volt, szintén a fő utcán bérelt ingatlant. Kiss emellett, 

több lapot szerkesztett, így több éven keresztül vezette az „Eger” című népszerű hetila-

pot is. 

Ebben a csoportban is elterjedt volt, már-már elvárhatónak mondható, a közéletben 

való aktív részvétel. A fontos tisztségeket betöltött személyek nem csupán egyetlen 

társadalmi egylet tagjai voltak. Számukra a különböző egyletekhez befizetett tagsá-

gi/részvényes díjak, és az egylet életében való részvétel bizonyára jelentős presztízst 

biztosított. A csoport tagjai közül legtöbben természetesen Kaszinó életében vállaltak 

valamilyen szerepet, de sokan képviseltették magukat az Önkéntes Tűzoltóegyletben is. 

Általánosságban elmondható, hogy ebbe a csoportba olvadt bele az 1884-es városi 

közgyűlésen megválasztott városi képviselő testület 31 tagja is,26 közöttük, az ingatlan 

birtoklás tekintetében, szintén érzékelhető némi elkülönülés. A városi vezetők soraiban 

17 személynek állt tulajdonában ingatlan, 8 bérlő volt illetve 6 személyről nincsenek 

információim. A tagok lakóhelye egy jól körülhatárolt területre lokalizálható: többnyire 

szintén a Servita és a Balassa Bálint utcába tömörültek, de előfordulnak még a Bárány, 

Vécsey vagy a Nyár utca is. Két olyan kivétellel találkozhatunk, ahol az ingatlantulajdo-

nos a szűkebb belváros területén, a Zalár és a Széchenyi utcában is rendelkezett ingat-

lannal. Az ingatlant birtokló személyek között nem volt olyan tulajdonos, aki bérbe adta 

volna a házát. Valószínűsíthető, hogy az illető az adatbázisban mellé rendelt házban 

                                                           
25 Kiss, 227. 

26 Eger, Politikai és vegyes tartalmú hetilap, 1884. március 27. 13. szám, XXIII. évfolyam 
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lakott, hiszen az adatok szerint nem volt bérleménye a város többi pontján sem. Ingat-

lanhalmozás csupán két esetben fordul elő. Tehát ennek a csoportnak nem jelentett bevé-

teli forrást a tulajdon bérbeadása. Fontos megjegyezni azonban, hogy ők is beleolvadtak 

abba a csoportba, ahol a személyeket jellemző egyedüli foglalkozás a házbirtokos volt, 

tulajdonuk-lakhelyükön pedig a harmadik és negyedik negyedben volt megtalálható. 

Példaként említhetjük, Tancsa Lajos városi képviselőt, aki egy 4 szobás házat birtokolt a 

harmadik negyedben. Tancsa közéleti szerepei közül ki kell emelni, hogy ő volt az Egri 

Keresztény Iparoskör, majd elnöke. Emellett tagja volt a vármegyei törvényhatósági 

bizottságnak, a római katolikus iskolaszéknek, az iparostanonc iskola felügyelő bizottsá-

gának valamint a tűzoltó és a legényegylet választmányának.27 

 

Negyed Adókategória 

0,1-5 5-10 10-25 25-50 50-100 100-

1300 

Összesen 

1. 109 20 15 10 5 3 162 

27% 23% 20% 27% 50% 75% 26% 

2. 122 41 42 19 5 1 230 

31% 47% 56% 51% 50% 25% 38% 

3. 74 7 6 4 0 0 91 

18% 8% 8% 11% 0% 0% 15% 

4. 92 19 12 4 0 0 127 

23% 22% 16% 11% 0% 0% 21% 

                                                           
27 Kiss, 248 



254 

Összes 397 87 75 37 10 4 610 

4. táblázat: Bérlők aránya a negyedeken belül, adókategórián belüli százalékos eloszlás-

sal 

Ebbe a körbe tartozó bérlők, ebben az esetben is más negyedekben bukkantak fel. A 

saját tulajdonnal nem rendelkező városi képviselőket leggyakrabban a szűkebb belváros 

területén (második negyed) találhatjuk meg. Sajnos a legtöbb esetben a lakóhelyükként 

kijelölt ingatlanról nincsenek tulajdonosi adataim, viszont három személy esetben be-

azonosítható a bérbeadó. Hevesvármegye főjegyzője, Zalár József, például a Jókai utcá-

ban (második negyed) bérelt lakást, egy szintén városi képviselőtestületben tisztséget 

betöltő barátjától. Luga László lakhelye, az általa igazgatott érseki nyomda volt, amely a 

Líceum épületében volt megtalálható. Dombay Tádé orvos, pedig az Érsekség épületé-

ben lakott, amely nyilvánvalóan munkahelyéül is szolgált. Érdekes megjegyezni, hogy 

Luga, Zalár és Dombai nem Egerben születtek, és, mint az a tulajdon-nyilvántartásból 

látható, nem is szereztek ingatlant a településen.  

Legfelső adókategória 

A korabeli adminisztráció által vezetett Adófőkönyvben szereplő legtöbb adót fizető 

személyeket az 50 és 100 illetve efölötti teherrel megrótt csoportba soroltuk. Ez a réteg a 

belvárosi lakosságnak csupán 6%-át tette ki. Ebbe a kisszámú, nagy befolyással rendel-

kező társadalmi csoportba különböző foglalkozást űző személyek között tartoztak, köz-

tük természetesen a városi virilisek, tehát a legtöbb adót fizető polgárok.28 

                                                           
28 Eger, Politikai és vegyes tartalmú hetilap, 1883. április 5, XXII. évfolyam, 14. szám 



255 

A legnagyobb adófizetők, virilisek listáját, az adóhivatalok, az 1870. év 42. törvény-

cikk értelmében minden évben kötelesek voltak összeírni, amit elkészítettek természete-

sen Egerben is.29 Ezen listákból a dolgozat elkészítése során az 1883. évit vizsgáltam. Ez 

a gazdasági elit, főleg a második (59%) és kisebb mértékben az első negyedben (20%) 

volt megtalálható, mint ingatlantulajdonos, többi negyededben arányuk (6%) elenyésző. 

Lakóhelyi elhelyezkedésüket vizsgálva, általános jelenségként figyelhető meg az is, 

hogy egy szűkebb területre való koncentrálódtak. A leginkább preferált utcák között 

szerepelt a Széchenyi utca első fele, a Szent János, Jókai utca (régi Cukor utca), Kossuth 

utca (régi Káptalan), Érsek utca (régi Kossuth) és a Zalár utca (régi Piac). Ezek az utcák 

keresztezték egymást, illetve az utcán belül közel helyezkedtek el ingatlanjaik, így egy-

két lakóház kivételével egymás szomszédságában vagy egymástól kis távolságban he-

lyezkedtek el ingatlanjaik. A tulajdonosok az adott ingatlanban éltek, hiszen a források 

nem említenek olyan esetet, ahol ehhez a csoporthoz tartozó ingatlantulajdonosok bérlő-

ként szerepeltek volna a város egyéb pontjain. A legtöbb adót fizetők közül (negyeden 

belül) csupán 2% volt bérlők aránya, és ők is kizárólag az első és második negyedben 

éltek. Majzik Viktor alispán például csupán csak bérelte a Széchenyi utcai házat, ingat-

lan nem áll a birtokában, hiszen tarnamérai származású, földdel és ingatlannal is ott 

rendelkezett. Kánitz Lipót, aki jelentős szerepet töltött be a város életében, az első ne-

gyedben házat bérelt. Kánitz még 1849-ben alapította meg az 1907-ig működő keményí-

tőgyárát. Emellett fűszerkereskedése volt az egri piacon, illetve komoly érdekeltségei a 

                                                           
29 Budapest legnagyobb adófizetői 1873-ban=Vörös Károly: Hétköznapok a polgári Magyarorszá-

gon, Társadalom- és művelődéstörténet tanulmányok, MTA Történettudományi Intézete, Buda-

pest, 1997. 225. 
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borkereskedésben. 1870-től a zsidó elemi iskola iskolaszéki tagja, továbbá több éven 

keresztül a zsidó hitközség elnöke volt.30 Imre Miklósnak a második negyedben állt 

tulajdonában egy 20 szobás ház.31 Imre foglalkozása ügyvéd volt, tanulmányait Egerben 

végezte. 1884-ben érseki jogtanácsossá nevezték ki, illetve egy évvel később a Heves 

megyei Takarékpénztár elnöke lett. Ezen kívül több intézmény elnökségi tisztét is betöl-

tötte: Egri Ügyvédi Kamara, Egri Dalkör, Egri Kaszinó. Az 1873-ban alapult Egri Ke-

reskedelmi és Ipari Hitelintézet alapítói között is feltűnt a neve.32 

Foglalkozásukat tekintve a csoport tagjai leggyakrabban az értelmiségiek – orvos, 

ügyvéd – voltak, rajtuk kívül vagyonos iparosok, bőrkereskedő, liszt- szeszárus, szabó, 

egyháziak és tőkepénzesek olvadtak közéjük.  

Szervezetek, mint ingatlantulajdonosok 

A különböző szervezetek közül több is jelen volt az egri ingatlanpiacon. Az egyletek 

is törekedtek saját székhely létrehozására, tudomásom szerint ezt a Széchenyi utcán lévő 

Kaszinónak,33 az Új Kaszinónak34 (Sors utca mai Maczky Valér 1.),35 valamint a Le-

gényegyletnek sikerült megvalósítani. Az iparos mesterek közül az ácsok, a csizmadiák 

és a szűcsmesterek tartottak nyilván úgynevezett „céh házat”, melyek mindegyik esetben 

                                                           
30 Kiss, 123. 

31 HML, Városi adóösszeírás, V-74/23, 1884 

32 Kiss, 125. 

33 3715. telekkönyvi betétszám, régi 292-es helyrajzi szám, EKF 

34 1029. telekkönyvi betétszám, régi 287-es helyrajzi szám, EKF 

35 Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei II. A belterület nevei, Egri hon-

ismereti és helytörténeti füzetek, 4. szám, Eger, 1973. 
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a negyedik negyedben helyezkedtek el. Legtöbb ingatlannal (9) maga a város rendelke-

zett, tulajdona legfőképp a második (itt volt megtalálható a legtöbb bérlő is) és a negye-

dik negyedre lokalizálható. Az egri Takarékpénztár bérlőként volt feltüntetve egy Szé-

chenyi utcában, azonban az első és harmadik negyedben tulajdonnal rendelkezett. A 

századfordulóra ez a tendencia megváltozott, hiszen a hitelintézetek lettek, melyek jelen-

tős szerephez jutottak az ingatlanhalmozók között.  

Bérházak, bérbe adott házak 

A századfordulót megelőző évtizedekben országszerte nagy problémát jelentett a fel-

gyorsuló népességnövekedés, és az ezzel együtt járó lakbérek és telekárak emelkedése a 

lakáspiacon. Az adott korszakban Eger népességszáma nem növekedett számottevően, ez 

leginkább a külvárosra volt jellemző. A belvárosban, legfőképp a második negyedben, 

érzékelhető volt egy enyhe túlnépesedés. Így, Egerben is megjelentek az emeletes, zárt-

udvaros, függőfolyosós bérházak, melyeket a tömbök legértékesebb telkein, a sarkokon 

próbáltak építeni, ha erre lehetőség nyílt. A városban a klasszikus értelemben vett bérhá-

zakat csupán a szűkebb belvárosi területen – a második negyedben – találhatunk, ott is 

csupán kettő-hármat. A város távolabbi pontjain inkább nagy alapterületű, 10-15 vagy 

annál több szobával rendelkező családi házakat adták ki bérleménybe. A tulajdonlapok 

sok esetben a bérházakat társasházként tüntették fel, ezek azonban valószínűleg csak 

utólagos bejegyzések lehetnek, hiszen a fogalom jogi értelemben is csak 1924-ben került 

bevezetésre. 

A téma feldolgozása során kiszűrtem az adatbázisomból szereplő tulajdonosok közül 

azokat a személyeket, akik 1883-ban ingatlant birtokoltak. Így a tulajdonosokat össze 

tudtam egyeztetni az Adóösszeírásban szereplő bérlőkkel. A rendelkezésünkre álló ada-
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tok alapján elmondható, hogy a bérlők csoportját – adókategóriára való tekintet nélkül - 

legnagyobb számban a szűkebb belvárosi részen, a második negyedben (230 személy) 

találjuk. Ezt követően az első negyedben (162), a negyedik (127) majd a harmadik (91) 

negyedben volt a legtöbb bérlő. A leginkább preferált terület a városban – ahol a bérház-

ként, bérbe adott házként funkcionáló épületek is elhelyezkedtek – a Széchenyi utca első 

fele, a Szent János, a Zalár, a Kossuth, és a Dobó utca volt. Ebben valószínűleg közreját-

szott az a tény is, hogy a belvároson belül itt találkozhatunk a legnagyobb alapterületű, 

legtöbb szobával rendelkező, bérlők fogadására alkalmasak házakkal. Figyelembe véve 

azt, hogy a második és az első negyeden belül találjuk a legnagyobb számban a vagyo-

nos ingatlantulajdonosokat, a területtársadalmilag erősen vegyes összetételű. 

A következőkben két nagy alapterülettel és több szobával rendelkező ház bérlőit mu-

tatom be. A Széchenyi utca 3 szám alatt lévő 13 szobás ingatlan épületében - 1883-ban – 

7 bérlőt találunk. Három személy közülük a harmadik adókategóriába tartozott, egy - egy 

az első, második és negyedik kategóriába, egy pedig nem adózott. Foglalkozásuk szerint 

megtaláljuk közöttük a kályharaktárost, írnokot, bádogost, szóda és porcelán gyárost, 

sírkőárust, kávést és csapost. Viszonylag azonos adókategóriába tartoznak egy Dobó 

utcai ingatlan bérlői. A 16 szobás épületnek 5 bérlője volt (szíjgyártó, ócskaárus, főzőné, 

órás, cipész), akik legfőképp az első és második adókategóriából kerültek ki.  

Általánosságban elmondható, hogy a bérlők a legkisebb adót fizető polgárok köréből 

került ki. Nem rendelkeztek magas jövedelmi bevétellel, és valószínűsíthető, hogy plusz 

jövedelmi forrással (például földből származó jövedelemmel) sem. Hiszen az adóösszeg, 

amit fizettek, megfelelt a hozzárendelt lakrész után fizetendő adónak, tehát csak az ingat-

lantulajdonuk után voltak adókötelesek. Foglalkozásukat tekintve kis jövedelemmel 
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rendelkező iparosok alkották a bérlők csoportját, illetve ebbe a rétegbe olvad bele az 

értelmiségiek egy része is (tanítók, ügyvédek, postai alkalmazottak). A további kutatás 

során mindenképp meg kell határozni, hogy a bérbe adott ház tulajdonosa az adott ingat-

lanban lakott-e. Hiszen egészen más szociális helyzetre utal, ha a belvárosi tulajdonos 

egy másik, jelenleg még nem ismert külvárosi ingatlanban élt és úgy adta bérbe a belvá-

rosi házat, vagy esetleg a bérbe adott ház egy részében húzta meg magát, és jövedelem 

kiegészítés miatt kényszerült a bérbeadásra. A bérházak természetesen szintén egy másik 

kategóriát jelentettek. A kutatás további feladata lesz annak meghatározása is, hogy mely 

házak voltak az igazán nagy presztízsű ingatlanok a szűkebb belváros területén belül is. 

További problémát jelent az, hogy a kutatott forrásból nem derül ki az, hogy az adott 

ingatlanban feltüntetett személyek vajon csak egy-egy szobát béreltek-e. Amennyiben ez 

beazonosításra kerülne, akkor ez magyarázatul szolgálna arra, hogy a nagyobb alapterü-

letű házakban miért volt kevés bérlő. Hiszen, akkor az azt jelentené, hogy ezeket a háza-

kat egy-egy személy bérelte családjával, társadalmi rangja reprezentálásaként.  

Lakásmobilitás 

A bérlők lakás-mobilitására vonatkozó vizsgálat ma már természetesen nehéz vállal-

kozás, hiszen, mint az alábbi példák is mutatni fogják, a lakóhely változtatás igen gyako-

ri jelenség volt, sőt legtöbb esetben idő sem volt, hogy regisztrálják az évente vezetett 

Adófőkönyvben személyek néhány hónapos időtartamú lakóhelyét. Vizsgálatom kiindu-

lópontjaként annak a 13 belvárosi háznak az esetét választottam, amelyben az adott év-

ben – 1883-ban – kettő vagy annál több bérlőt jegyeztek fel. Ezt követően áttekintettem 
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egy hétéves időszakot, azt vizsgálva, hogy mennyire volt intenzív jelenség a lakhelyvál-

toztatás.36 

A Széchenyi utca 3. (régi házszám) (lásd melléklet) egyike volt a legtöbb szobával 

rendelkező épületeknek. A házban összesen 15 helyiség– 7 szoba, 4 konyha, 1 bolthelyi-

ség, padlás, pince, kamra – volt.37 A bérleményeket, a szobák méreteit, bérleti díjait nem 

sajnos említik a források. Az első tulajdonosokról kevés információval rendelkezem. Az 

épületet 1873-ban vásárolták meg 84000 forintért. Tulajdonosai között 11 személy – dr. 

Hartl Sándor valamint testvérei és vejei – szerepelt. Az 1883-as évben, a ház lakói kö-

zött, találunk írnokot, bádogost, szóda- és porcelán gyárost, sírkőárust, kávést, csapost 

továbbá egy kályharaktárost. Ők az átlagoshoz képest magasabb adót fizettek. Két éven 

belül a lakók csoportja teljes egészében kicserélődött, és a következő években folyama-

tosan érkezett egy-két újabb személy az ingatlanba. A vizsgált években a leghosszabb 

bérlet négy évig tartott.  

Egy közelében lévő, összesen 20 helyiséggel (ebből 13 szoba) (lásd melléklet, 

Maczky Valér utca) rendelkező épületnek közel öt éven keresztül nem volt lakója, hato-

dik évben a forrás feljegyzése szerint egyházi tulajdonba kerül.38 

Utolsó példámmal arra szeretnék rámutatni, hogy a bérlők korántsem csupán a szo-

bákat bérelték ki, hanem, jövedelmi viszonyaiknak megfelelően, gyakran csupán a 

konyhát vagy éppen a padlást. Éppen ezért érdekes nyomon követni egy Zalár utcai 

                                                           
36 Gyáni Gábor, Az utca és a szalon, A társadalmi térhasználat Budapesten, (1870-1940), Új Man-

dátum Könyvkiadó, Budapest, 1998 

37 Heves Megyei Levéltár, Városi adóösszeírás, V-74/23, 1884 

38 HML, Városi adóösszeírás, V-74/38, 1884 
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ingatlan (lásd melléklet) történetét. Az adott ingatlannak a nagy jövedelemmel rendelke-

ző szeszárus, Fischer Dávid volt a tulajdonosa. A házban összesen 22 helyiség volt, 6 

szobáról, 3 bolthelyiségről, 3 konyháról, 2 padlásról, 4 raktárról van tudomásom.39 Az 

első három évben a tulajdonosnak csupán két bérlője akadt, viszont 1887-től jelentősen 

megugrott a bevételének összege. 1886-tól fokozatosan növekedett a bérlők száma: 

1888-ban 6, majd a következő évben már 10 bérlője volt az ingatlannak.  

Általánosságban azonban nem ez volt a jellemző. A megvizsgált hét év során két 

éven belül a helyben maradt bérlők közé legalább két új lakó érkezett, a folyamatosan 

helyben maradok aránya nagyon alacsony volt. Általánosítani, természetesen nem sza-

bad, de azt kijelenthetjük, hogy a bérlők nem jelenthettek nagyon biztos jövedelemfor-

rást a tulajdonosok számára, hiszen számos ház több éven keresztül üresen állt. Bár a 

bérházak az ország többi részén, főleg a fővárosban, a haszonszerzés fontos tárgyai vol-

tak, ez nem tűnik túl jellemzőnek Eger esetében.40 

Ingatlanminőség az egyes negyedekben 

Az egri épületek építéstörténetéről csekély információ áll a rendelkezésünkre az ed-

dig megjelent munkákban. A legtöbb adatot Heves megyei műemléki topográfiájából 

kaphatjuk, mely azonban csupán a műemlékekre korlátozódik. A műemlék épületek 

történetét az 1900-as évek elejéig mutatja be az 1972-ben elkészült, Dercsényi Dezső és 

Voit Pál szerkesztésében megjelent nagyszabású munka, mely megjelenését követően – 

                                                           
39 HML, Városi adóösszeírás, V-74/23, 1884 

40 Hanák Péter, Polgárosodás é urbanizáció, Bécs és Budapest városfejlődése a 19. században, 

Budapest Negyed 22, 1998/4 http://epa.oszk.hu/00000/00003/00017/061-110.html 

http://epa.oszk.hu/00000/00003/00017/061-110.html
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minden hiányosság ellenére – a várossal foglakozó épülettörténeti fejezeteknek szinte 

egyedüli forrása napjainkban is.41 A város építéstörténetében az első jelentős, a mai 

napig ható változás a 18. század 20-as, 30-as éveiben történt, amikor a középkori alapok-

ra új barokk épületek épültek.42 A19-20. század folyamán a világi célú barokk épületek 

nagy számban semmisültek meg, helyükön más stílusú épületeket emeltek. Ennek ellené-

re azonban a belvárosban található épületek meghatározó jellegét ma is a barokk stílus 

adja. Az újonnan emelt épületek leginkább alapterületükben tértek el egymástól, hiszen 

éles szintkülönbségekről nem beszélhetünk, legjellemzőbbek az egy, de leginkább két-

emeletes ingatlanok.  

Az egri lakáskultúra bemutatása, lakásleltárak, hagyatéki iratok feldolgozása Eger 

esetében felettébb nehéz vállalkozás, hiszen a rendelkezésünkre álló adatok igencsak 

szegényesek, mivel a legalapvetőbb iratokat, lakásleltárakat, hagyatéki illetve gyámeljá-

rási iratokat erősen kiselejtezték. Rendszerezett iratok nem maradtak fenn. Ezért az in-

gatlanok minőségére csupán az alapterületből, a Házadó összeírásban szereplő szoba-

számból és az ezért fizetett adóból lehet következtetéseket levonni.  

Ha összehasonlítjuk a négy negyedet, akkor jelentős különbségek rajzolódnak ki. 

Ennek bemutatására végeztem egy statisztikai elemzést, melynek segítségével a külön-

böző elemek – negyedbeli elhelyezkedés, lakásméret, bérleti díj, házbér jövedelem – 

vizsgálható. Első lépésként szeretném felvázolni, az egyes negyedekben megfigyelhető, 

szobaszámokból adódó jelentős különbségeket. A házak pontos alapterülete nem minden 

                                                           
41 Dercsényi Dezső: Heves megye műemlékei II. Magyarország műemléki topográfiája, Akadémia 

Kiadó, Budapest, 1972. 

42 Nagy József, Eger története, Gondolat, Budapest, 1978, 259. 
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esetben áll rendelkezésemre, így arra a szobák száma enged következtetni. A szobák 

számának eloszlását a következő táblázat szemlélteti: 

 

 Összes 

szoba-

szám 

Átlag szoba-

szám 

Középső 50% interval-

luma 

Szélsőértékek 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

1.negyed 51 5,51 4,57% 6,45% 2 13 

2.negyed 75 9,07 7,99% 10,14% 3 24 

3.negyed 48 4,13 3,38% 4,87% 1 15 

4.negyed 21 3,05 2,29% 3,80% 1 8 

Összesen 195 6,27 5,66% 6,88% 1 24 

5. táblázat: A szobaszámok eloszlása negyedenként 

A megvizsgált negyedekben legnagyobb alapterülettel, ezáltal legtöbb szobaszámmal 

rendelkező házak a második negyedben voltak jelen számottevően. A jelenség meglepő, 

hiszen ezen a terület álltak épületek legkorábban, majd ez a terület bizonyult idővel 

szűkösnek. Az építkezések következtében azonban valószínűleg ezek a házakat bontot-

ták le és építettek a helyükön nagyobb alapterületű épületek. A második negyed minden 

tekintetében eltérést mutat a város többi területeihez képest. Elsősorban, a vizsgált 75 

ház között itt találjuk a legkiugróbb szélső értékeket a szobák számát illetően. A legtöbb 

szobával rendelkező ház tehát itt található, 24 szobával, ezt követi szélső értékek vizsgá-

latában, a harmadik (15 szoba), az első (13) és negyedik (8) negyed. A második negyed 

átlagos szobaszáma 9, ami szintén messze meghaladja az összes negyedben átlagosan 

előforduló szobaszámot. A többi negyed –átlagos szobaszámot vizsgálva – jelentős mér-
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tékben nem különböznek egymástól. A második negyedet követi az első (5szoba), a 

harmadik (4szoba) végül a negyedik negyed (3 szoba). 

A legszerényebb lakáskörülmények között, tehát a harmadik és negyedik negyed la-

kói éltek. Ezekben a negyedekben már mérséklődött a másik két negyedben tapasztalt 

nagyarányú eltérés az ingatlanok között. A Házadó összeírás alapján elmondható, hogy 

ezekben a negyedekben fordulnak elő a leggyakrabban az egyszobás épületek. A tulaj-

donosoknak gyakran még ezeket is bérbe kellett adniuk, és rákényszerültek arra, hogy 

életterüket egy – két bérlővel megosszák. Kiugró különbségként tapasztaljuk, hogy épp a 

harmadik negyedben találhatunk egy 15 szobával rendelkező házat. 

A szobák száma azonban nem vonja maga után értelemszerűen a legtöbb bérbe adott 

szobák számát. A negyedek között egyedül itt nem találunk kiugró különbségeket az 

értékek között. Minden negyedben nagy volt a bérbe adott szobák aránya. Az első ne-

gyedben átlagosan 69%, a második negyedben 70%, a harmadik negyedben 72%, végül 

a negyedik negyedben 73%-ban adták ki a szobákat, amely nem feltétlenül jelentette azt, 

hogy minden szobának külön bérlője volt.  

 

 Szoba-

szám 

Átlag 

jövedelem 

Középső 50% intervallum Szélsőérték 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

1.negyed 48 244, 60 160,2 329,09 10 1210 

2.negyed 75 437, 12  338,67 535,57 55 2500 

3.negyed 48 94, 23 66,66 121,80 10  455 

4.negyed 21 54, 57 30,21  78,93 12   210 

Összesen 192 261, 43  212,49  310,37 10 2500 

6. táblázat: Házbér-jövedelem 
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Az 1884-es statisztika alapján megállapítható, hogy tulajdonosok a bérbe adott szo-

bákért átlagosan 265 és 383 ezüstforint házbért kaptak a szűkebb belvárosi területeken. 

A legnagyobb bérleti díjjal, ebből következően legmagasabb presztízzsel rendelkező 

házak is egy szűk belvárosi sávban koncentrálódnak: Jókai, Szent János és Kossuth ut-

cában lévő ingatlanokért kapták a tulajdonos legjelentősebb összeget. A tulajdonosok, a 

harmadik negyedben átlagosan 94ezüstkorona bevételre tettek szereztek az ingatlanok 

bérbeadásából, míg a negyedik negyedben ez az összeg csupán 54 forint volt. Természe-

tesen a bérleti díj nagyban függött a lakások szobaszámától és a bérbe adott szobák szá-

mától. 

A századfordulót követő évek gazdasági átalakulása és az egri ingatlanpiac 

A kiegyezés után elinduló gazdasági fellendülés Heves megyében kevésbé éreztette 

hatását. Az országos átlagtól is elmaradó gazdasági fejletlenségen csupán az 1880–90-es 

években elindult modernizáció segített valamennyire. A már meglévő egy-két bánya-

üzem, pénzintézet és gőzmalom mellett ebben az időszakban létesült a hitelintézetek 

többsége, kisebb-nagyobb iparvállalatok zöme, amely a munkáslétszám tekintetében is 

már a gyári termelésre kezdett hasonlítani.43 A századfordulót megelőző két évtizedben a 

folyamatos technikai korszerűsítés, az állam iparfejlesztő, támogató törvényei hatására 

Heves megyében is megnövekedett a vállalat és gyáralapítási kedv. Egyre inkább kezdett 

háttérbe szorulni a tradicionális kisipar.  

Az 1890-es években elszaporodtak a nagy tőkével rendelkező, részvénytársasági ala-

pon szerveződő takarékpénztárak, bankok. A városban alapított pénzintézetek létrejötté-

                                                           
43 Kriston Pál: Heves megye iparosítása a dualizmus korában, Eger, 1992, StudiaAgriensia 13. 
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ben nagy szerepe volt a zsidó polgároknak. 1876-ban alakult meg az Egri Takarékpénz-

tár Rt, 1894-ben az Agrár Takarékpénztár Rt.-t, amely idővel a Magyar Általános Hitel-

bank alintézete lett. Alapítója Kánitz Dezső egri születésű, a város életében jelentős 

szerepet betöltő személy. A Hevesmegyei Hitelbank Rt. igazgatóságában, az 1906-os 

alapításkor, a tíz igazgatósági tagból hatan zsidók voltak. A szintén 1906-ban alapult a 

Hevesmegyei Népbank Rt.-nek a hét igazgatósági tagja közül öt volt zsidó származású.44 

A századfordulót követően a már meglévő vállalkozások jelentősen kibővítették ter-

melésüket. A korszak legjelentősebb beruházása a megye első dohányfeldolgozó üzeme, 

az Egri Magyar Királyi Dohánygyár volt. Jelentős színvonalbeli emelkedés és mennyi-

ségi növekedés jellemezte például az Első Magyar Lakatos és Lemezárugyár Rt.-t, amely 

1902-től kibővítette gyártmányainak körét. Magyarországon addig még nem gyártott 

konyhafelszerelési és háztartási termékekkel jelentkezett, mellyel országos hírűvé vált. A 

legrégebbi malomüzem a megyében, Klein és Weinberger gőzmalma 1909-ben rész-

vénytársasággá alakult, Egri Gőzmalom Részvénytársaság néven tovább folytatta ered-

ményes működését. 

Általánosságban elmondható, hogy az imént felvázolt megélénkülő gazdasági élet je-

lentősen éreztette hatását az egri ingatlanpiaci változásokon. A következő rész ennek a 

folyamatát mutatja be. 

Ingatlanértékek változása a 19-20 század fordulóján 

A tulajdonviszonyok változásának vizsgálatához egy külön adattábla áll rendelkezé-

semre, amelyen a tulajdoni lapokon található információkat rögzítettem. A legkorábbi 

                                                           
44 Orbánné Szegő Ágnes: Egri zsidó polgárok, 48. 
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adat 1839-ből származik a legkésőbbit pedig 1987-ben vezették fel a lapokra. Ebbe az 

elemzésbe az 1860 és 1918 közötti időszak bejegyzéseit vontam be, méghozzá úgy, hogy 

a tulajdonhoz jutás kezdetét vettem figyelemben. Az eddig feltárt iratokból – az adat-

gyűjtés teljes mértékben lefedi az 1839-től a 1952-ig terjedő időintervallum minden 

egyes tulajdonváltását – 982 egyedi adat áll rendelkezésemre. Ennek időbeli eloszlását 

mutatja a következő ábra. 

 

7. táblázat: Tulajdonviszony-változás időbeli megoszlása Egerben (1860–1918) a tíz 

éves átlagot ábrázoló vonallal 

Az ábrán jól látható, hogy az ingatlanpiac alakulása koránt sem volt egyenletes a tel-

jes elemzett időszakban. Míg az 1890-es évek elejéig évente 1 és 17 ház cserélt gazdát, 

addig 1890-től 1918-ig 17 és 47 csere történt. A csúcspontot az 1898-as év jelentette, a 

maga negyvenhetes értékével, majd megfordult a tendencia és 1915-ig egy csökkenő 

trend jellemezte az ingatlanforgalmat. Fontos azonban megvizsgálni azt is, hogy milyen 

okok álltak a tulajdonváltás mögött, melynek megoszlását mutatja a következő ábra: 
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8. táblázat: Ingatlanszerzés megoszlása 

Mint az az ábrából is jól látszik, a leggyakoribb tulajdonszerzési mód a vásárlás volt, 

ami azt feltételezi, hogy az adott korszakban jelentősen kicserélődött a belváros lakossá-

ga, hiszen az új tulajdonosok csak az esetek körülbelül negyedében jutottak családi örök-

ség, vagy ajándékként az ingatlanjukhoz.  

Első lépésben arra kerestem a választ, hogy megfigyelhető-e valamilyen különbség 

az egyes időszakok és negyedek esetében? Kimutatható-e olyan periódus, vagy terület, 

ahol a vásárlás gyakoribb volt az átlagnál? Tehát meghatározható-e egy nagyarányú 

lakosságcserélődési időszak vagy hely? A kérdések megválaszolásához először az egyes 

évtizedek adatait vetettem össze egymással: 

 

Tulajdonszerzés 

kezdete 

Tulajdonszerzés módja Összes 

Vásárlás Ajándékozás Öröklés Ismeretlen 

1860-as évek 64,3% 18 10,7% 3 25,0% 7   28 

1870-es évek 64,0% 48 1,3% 1 29,3% 22 5,3% 4 75 

2,5%

69%

26,2%

2,2%

Ingatlanszerzés megoszlása a tulajdonszerzés 
módja alapján (1860-1918)

Ismeretl
en

Vásárlás
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1880-as évek 60,7% 65 1,9% 2 31,8% 34 5,6% 6 107 

1890-es évek 69,2% 184 3,4% 9 22,9% 61 4,5% 12 266 

1900-as évek 69,0% 205 2,0% 6 27,9% 83 1,0% 3 297 

1910-es évek 75,6% 158 ,5% 1 23,9% 50   209 

Összesen 69,0% 678 2,2% 22 26,2% 257 2,5% 25 952 

9. tábla: Tulajdonszerzés kezdete évtizedes bontásban - tulajdonszerzés módja kereszt-

tábla 

A táblázat adataiból látható, hogy a vásárlások aránya jelentős változást mutatott, hi-

szen a maximális és a minimális érték között 14%-os eltérés figyelhető meg, amely az 

1880-as években érte el a minimumot és az 1910-es években a maximumot. A vásárlá-

sok évenkénti megoszlását mutatja a következő ábra: 

 

10. táblázat: Házeladások időbeli megoszlása Egerben (1860–1918) a tíz éves átlagot 
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Az ingatlanvásárlások esetében is hasonló tendencia figyelhető meg, mint ami a tel-

jes ingatlanpiac esetében látható volt. 1890 előtt az eladott lakások száma 11 és 1 között 

változott évente, míg 1890 után 6 év kivételével 11 fölötti értékeket találtam. Ha a 10 

éves átlagot ábrázoló vonal alakulását vizsgálom, akkor látható, hogy a kilencvenes évek 

elejétől elindult ingatlanpiaci konjunktúra, visszaesésekkel, amely a század első évtize-

déig tartott, majd a visszaesés vált uralkodóvá. A mélypont 1915-ben következett be, 

amikor csupán két ház cserélt gazdát. 1917–18-ra azonban újabb fellendülés mutatkozott 

az ingatlanpiacon és éves szinten 26-28 lakás cserélt gazdát. 

Az ingatlanpiac alakulását természetesen a halálozási arány is befolyásolhatta, éves 

szinten 5-10 ingatlan került az örökösökhöz. De 1900-ban kiugróan magas, 24 örökösö-

dés történt, amelynek pontos oka jelenleg ismeretlen. Ez a kiugró érték csökkentette az 

1900-as években a vásárlások jelentőségét. Ha a nagyjából 10, valószínűleg valami jár-

ványos megbetegedéssel indokolható halálozási többletet nem vesszük figyelembe, ak-

kor megállapíthatjuk, hogy a vásárlások ingatlanpiaci jelentősége fokozatosan növeke-

dett az 1890-es éveket követően. 

Ezt követően a negyedek összehasonlítására térek át. Első lépésként azt vizsgálom, 

volt-e oly negyed, ahol a vásárlás jelentősége nagyobb volt az átlagnál. Ezt egy oly mó-

don mutatom be, hogy a negyedben tapasztalható évtizedenként számolt vásárlási arány-

ból kivonom a városra jellemző értéket (7. tábla: vásárlás %-os adata), ha negatív számot 

kapok, akkor a vásárlás szerepe a negyedben a városi átlagtól elmaradt, ha pozitívot, 

akkor pedig meghaladta azt. 
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Időszak 

Város negyedei 

I.  II. III. IV. 

1860-as évek 2,4% 19,0% -21,4% 2,4% 

1870-es évek 11,0% -14,0% 2,7% -10,2% 

1880-as évek 6,8% -43,1% 4,8% 13,2% 

1890-es évek -0,3% -13,6% 4,2% 2,8% 

1900-as évek 1,0% 6,4% 2,7% -7,9% 

1910-es évek 2,8% 9,6% -9,8% 6,5% 

1860-1918 1,8% -4,8% -0,1% 1,0% 

11. táblázat: A vásárlások arányának negyedenként számolt értéke és a városi adatok 

közötti különbség  

A táblázat egy igen érdekes dologra vezet rá minket: a vásárlás jelentősége a szűkebb 

belvárosban, a legnagyobb presztízsű második negyedben volt a legalacsonyabb, ennek 

ellentettjeként természetesen itt figyelhető meg leggyakrabban az öröklés, mint tulajdon-

átadási forma. A századfordulón azonban jelentős változás kezdődött, hiszen a városi 

átlagot jóval meghaladó jelentőségre tett szert itt az ingatlaneladás. Ezek az adatok azt 

mutatják számunkra, hogy a 20. század elején jelentős mobilizációs térré alakult át a 

második negyed, míg a 19. század második felében inkább az alacsonyabb presztízsű 

területekre érkeztek új tulajdonosok. Az adatsorok alapján felállíthatunk egy olyan hipo-

tézist, hogy a város második negyede a századfordulóig őrizte kiemelt státuszát, de a 

századforduló után, a magasabb lakásminőséget képviselő, addig külvárosi területeken 

nyitottak olyan utcákat, ahova megindult az elit kitelepülése. Ezzel párhuzamosan termé-

szetesen elitcsere is folyhatott. A folyamatok részletes elemzése azonban már külön 

kutatást fog igényelni.  
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A második negyed viszonylagos stabilitását mutatja az is, hogy a teljes korszakot te-

kintve, itt volt a legalacsonyabb a gazdát cserélt házak száma (első negyed 240, második 

negyed 151, harmadik negyed 306, negyedik negyed 274). 

A tulajdonlapi bejegyzések bizonyos esetekben tartalmazzák az ingatlan vételárát, 

sajnos ezt nem minden esetben vezették fel, csupán 344 esetben ismert ez az adat. A 

vételár elemzéséhez több fontos információ is hiányzik: a helyrajzi számokon kívül nem 

ismert pontosan és/vagy általánosan az ingatlan minősége, kiterjedése. Ezek hiányában 

pontos és részletes elemzést nem tudtam végezni, csak jelzésértékű adatokat közölhetek. 

Ezt a kérdést is tovább kell kutatni. 

Az ingatlanok árára vonatkozó információkat az 1890-es évek közepétől kezdték el 

igazán vezetni, így ezek a számok egy jól körülhatárolható időszakból származnak. Pon-

tosan abból a periódusból maradtak fent, amikor az ingatlanpiac élénkülését tapasztal-

tam. Az 1891 előtti 4 adatot kihagytam a számításból. 

Az ingatlanárakat szintén az ANOVA módszerével lehetne vizsgálni, az adatok 

azonban nem felelnek meg a statisztikai előfeltételeknek, így ezeket ezzel a módszerrel 

nem lehet elemezni. Arra azonban lehetőség volt, hogy a különböző csoportokat leíró 

statisztikai táblát elkészítsem:  
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Ingatlanok 

száma 

Átlagos 

ingatlanár 

(korona) 

Középső 50% intervalluma Szélsőértékek 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

1. negyed 75 10541,6 2000 13200 300 90000 

2. negyed 56 37894,7 9325 43200 800 180000 

3. negyed 102 7241,7 1380 6000 100 200000 

4. negyed 108 9759,0 2400 10150 100 105000 

Összesen 341 13798,7 2170 13850 100 200000 

12. táblázat: Ingatlanárak megoszlása negyedenként Egerben, 1891-1918 

A táblázat jól mutatja, hogy jelentős különbség figyelhető meg a negyedek között. A 

szűkebb belvárosban csaknem négyszerese volt az átlagos ingatlanár annak a szintnek, 

mint amit másik három negyedben tapasztalhatunk. Az első, a harmadik, és a negyedik 

negyed ingatlanárai között volt ugyan különbség, de ez nem volt oly jelentős, mint ami a 

második negyed esetében tapasztalható. A szélsőértékek maximumai azonban azt is 

mutatják, hogy a magas áru ingatlanok elhelyezkedése csak nagy vonalakban felelt meg 

a városi negyed beosztásnak. 

A későbbiekben az ilyen problémák kiküszöböléséhez fogom elkészíteni a digitális 

térképet, melynek segítségével a belváros belső hierarchiája reményeim szerint ponto-

sabban ábrázolható lesz majd. Valamint kísérletet teszek az átlagos négyzetméterár 

meghatározására is.  
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Összegzés 

Egerben a társadalmi csoportok lakóhelyi elhelyezkedése a tulajdonos-bérlő viszony-

rendszer tekintetében egyáltalán nem annyira tipikus, mint ahogy azt feltételeznénk. 

Konkrét tényezők alapján összetevődött – viszonylag azonos jövedelemforrás, adóösszeg 

- csoportok nyomon követésével észrevehető, hogy szűken elhatárolt, konkrét elit ne-

gyedek nem rajzolódnak ki a városon belül. Éppen ezért, arányaiban vizsgálva az egész 

belvárosi polgárság lakóhelyét, nem tapasztalunk éles szegregációs törekvéseket az adott 

korban. Hiszen a szűkebb belváros utcáinak – azaz a Széchenyi, Érsek, Szent János, 

Zalár, Kossuth, Dobó és a Jókai utca – birtokos és bérlő arányát tekintve viszonylag 

egyenletesen oszlott meg, a terület a város társadalmi csoportjainak metszéspontjának is 

nevezhető. Általánosságban elmondható hogy, a lakhely és a lakástulajdon jellegét (bérlő 

vagy saját) erősen befolyásolja a jövedelem.  

A korban, a nagyobb városokban népszerűvé illetve szükségessé váló bérházak Eger-

ben nem játszottak jelentős szerepet, hiszen csupán kettő-három, klasszikus értelemben 

vett bérház volt található a belváros területén. A bérházakban élő bérlő lakóközösség 

társadalmi összetétele viszonylag vegyesnek mondható. Továbbá, a bérlők lakásmobili-

tására vonatkozó vizsgálatok értelmében megállapítható, hogy az adott évben igen inten-

zívnek nevezhető a lakhely változtatások aránya. Az egri lakásminőség bemutatásakor, 

ha összehasonlítjuk a négy negyedet, akkor jelentős különbségek rajzolódnak ki közöt-

tük. Kiemelkedő értékeket szintén a második negyedben találunk, itt helyezkedtek el a 

legnagyobb alapterülettel, egyben a legnagyobb szobaszámmal rendelkező házak. A 

dolgozat fontos részét jelenti a századfordulót megelőző és ezt követő ingatlantulajdoni 

mozgás a városon belül. A tulajdonváltozás vizsgálatakor legfontosabb eredmény az elit 
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lakóhelyi áthelyeződése, amely a Hatvani negyedbe való átköltözést jelentette. Ennek 

pontos elemzése még további kutatást igényel.  

A kutatásom során a következő lépésként ugyanezeket a szempontokat szeretném 

megvizsgálni és az adatokból megállapítani, mennyire szilárdult vagy éppen változott 

meg a társadalmi csoportok különélése - kijelölve egy újabb időmetszetet - az 1908-as 

évek végét. További kiegészítésre szorul a földviszony-rendszer feltérképezése a belvá-

rosi lakosság körében, hiszen az adózó polgárok adóösszegébe a föld értéke után fizetett 

adó is beletartozik. Véleményem szerint a város, a korban, nem tartozott a népszerű 

letelepedési helyek közé, az emberek inkább az iparosodottabb, jobb megélhetési lehető-

ségeket biztosító főváros vagy külföld felé vették az irányt. 
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NŐK FÉRFIAS MUNKAKÖRBEN 

Szerző: Czeglédi Alexandra 

nemzetközi tanulmányok (BA), III. évf. 

Konzulens: Dr. Krasztev Péter főiskolai docens 

III. helyezés 

Dolgozatomban a társadalmi nemek tanulmánya, mint szubjektív tudomány biztosítja 

az elméleti hátteret. A nemi szerepek és nemi sztereotípiák szempontjából vizsgálom a 

férfias munkát végző nők munkaerő-piaci helyzetét és lehetőségeiket, valamint a nemi 

identitás kialakulására hatást gyakorolt társadalmi tényezőket veszem sorra. 

A dolgozat három fő részre tagolható. Az első egység elméleti áttekintést nyújt, ami a 

társadalmi nem, a nemi identitás és a nemi sztereotípiák kérdését tárgyalja, illetve a 

társadalmi tényezők hatását a nemi szerepek felosztásában.  

A második részben egy történeti áttekintéssel folytatom, amely a nők férfias munka-

körbe való belépést tárgyalja. Nemzetközi kitekintésként a második világháború hatását 

értékeltem, hogy hogyan hatott a női munkavállalásra és a nemi szerepek alakulására. 

Ezután a hazai helyzetre koncentrálva, az államszocializmus alatti férfias munkát végző 

nő képét hasonlítottam össze az aktuális munkaerő-piaci helyzettel, és ugyanakkor a 

nemi szerepek alakulást is vizsgáltam. 

A dolgozatom harmadik részében az empirikus kutatás eredményei, a narratív élettör-

téneti interjúk kivonata és elemzésük található. A kutatás célja az volt, hogy képet kap-

jak a mai társadalomban jelenlévő nemi szerepekről és sztereotípiákról, valamint a női 
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nemi identitás kialakulásáról. Az interjúalanyok tapasztalatai alapján a mai magyaror-

szági munkaerő-piaci esélyeket is sikerült felmérni. A kutatás során arra voltam kíván-

csi, hogy a jelenlegi magyar társadalomban milyen változások mennek végbe a nemi 

szerepek terén, hogy milyen sztereotípiákkal kell szembenéznie egy férfias munkát vá-

lasztó nőnek.  

A konklúzióban a hagyományos nemi szerepek, a sztereotip kategorizálás negatív ha-

tásait értékelem, ami gátat szabhat a nemi identitás szabad fejlődésének és a nemek kö-

zötti egyenlőség megteremtésének. A nemi szerepek terén való változást a nők férfias 

munkavállalásában és az óvodai nevelés reformjában látom.  

1. Bevezetés 

Dolgozatom a nemi szerepek történelmi változása és a női és férfi munkakörökre vo-

natkozó elképzeléseke kialakulása közötti összefüggéseket próbálja meg értelmezni. 

Elméleti keretként a társadalmi nemek tudománya szolgál. Ennek a nemzetközi kontex-

tusban gender studiesnak nevezett diszciplínának a segítségével próbálom meghatározni 

a társadalmi nem fogalmát. Ennek felfogása abból indul ki, hogy a nemi szerepeket, és a 

hozzájuk kötődő sztereotípiákat az adott társadalom formálja. A dolgozatomban vázo-

lom, hogy ma Magyarországon milyen női szerepek közül választhatnak a felnövő gene-

ráció tagjai, valamint azt, hogyan kapcsolódik ez a választás a szakmai és magánéleti 

döntésekhez. A vizsgálni kívánt kérdés megválaszolásához két részprobléma áttekinté-

sén keresztül igyekszem eljutni: Milyen változások mennek végbe a jelenlegi magyar 

társadalomban a nemi szerepek terén? Milyen sztereotípiákkal kell szembenéznie egy 

férfias munkát választó nőnek?  
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Dolgozatomban olyan női életutakat és pályákat elemzek és hasonlítok össze, me-

lyekben a nők nem hagyományos szerepekhez igazodó hivatást, munkát választottak. 

Azt, hogy hogyan jutottam el a témához egy hétköznapi és triviális példával tudnám 

szemléltetni. A társadalom által kreált női-férfi szerepeket jól illusztrálja a szoknya és a 

nadrág viselete: a nők nem hordhattak vagy nem hordtak nadrágot egészen a 20. század 

elejéig. Az 1920-as években még furcsának számított, ha egy nő nadrágot viselt, csak 

otthoni viseletként vagy sportolásnál volt elfogadott a női nadrág.1 Ma már nincsenek 

ilyen megkötések a nadrág viseletével kapcsolatban, egy nő választhat, hogy szoknyát, 

vagy nadrágot szeretne hordani. A férfiaknak viszont maradt a nadrág, mint elfogadott 

maszkulin ruhadarab. A társadalom a nemi viselkedés terén is hasonlóan megkülönböz-

tetés alkalmaz, korlátokat és szabályokat alkot az elfogadott nemi viselkedésre, és 

ugyanígy határozza meg a nemek szerinti munkamegosztást, a foglalkozások nemhez 

társítását, mint ahogy a ruhadarabok esetében teszi. A behatárolt szerepfelosztások átala-

kítása is lassú és nem feltétlenül racionális társadalmi folyamat, ugyan úgy, mint a szok-

nyáról a nadrágra való áttérés. Úgy gondolom, hogy a férfias hivatást választó nők hozzá 

tudnak járulni ahhoz, hogy módosuljon a társadalom gondolkodása a nőknek és férfiak-

nak szánt szerepekről, és képesek a kialakult sztereotípiák megtörésére. A nemek közötti 

egyenlőség állapota minden bizonnyal akkor lesz megvalósítható, ha nők és férfiak meg-

különböztetése megszűnik és megkötések nélkül, személyiségüknek megfelelő társadal-

mi szerepeket vállalhatják. A nők irracionális szempontok mérlegelése nélkül választ-

hatnak, milyen szerepet vállalnak, mint ahogyan azt is megválaszthatják, hogy éppen 

szoknyát vagy nadrágod viselnek alkalomtól függetlenül.  

                                                           
1 Divattörténet: Olvasóterem: A nadrág története, divattortenet.hu 
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A dolgozatom a nők munkaerő-piaci helyzetét a társadalmi nem szempontjából vizs-

gálja. A gender kutatása lehetővé teszi a társadalmi jelenségek kettős vizsgálatát: egy-

részt a gender objektív jellege a társadalom és intézményei által, az emberek felé közve-

tített nemi identitásról való tudásban nyilvánul meg, másrészt ennek a szubjektív meg-

élését, az egyén szubjektív tapasztalatait is jelenti. Tehát az objektív nemi identitás-

kategóriák csak a szubjektív használatukon keresztül jönnek létre. A társadalmi nemek 

tanulmánya az objektív-szubjektív kettősségével nyújt többet, mint a többi diszciplína. A 

dolgozatomban az egyéni identitások kialakulását empirikus módszerrel, interjúkon 

keresztül vizsgálom, ami a kutatás szubjektív jellegét adja.2 

Az empirikus módszer alkalmazásának célja, hogy az egyéni tapasztalatokat az inter-

jú során megismerjem. Ezt azért tartom fontosnak, mert a személyes megismerés útján 

szerzett tapasztalatok alapján következtethetünk komplexebb társadalmi jelenségekre. 

Foucault megfogalmazásával élve: a tapasztalat egyedi formája egyetemes struktúrák 

kikötője lehet.3  

Azért, hogy jobban megértsem a jelenséget, öt interjút készítettem olyan nőkkel, akik 

– a közvélekedés szerint – maszkulin hivatást választottak. Narratív interjúzási módszer-

rel öt különböző életutat ismerhettem meg. A szakmai különbözőségektől eltekintve 

azokat a közös pontokat kerestem az interjúkban, amelyek választ adhatnak a következő 

kérdésekre: 

                                                           
2 Magyari-Vincze Enikő (2006): A gender fogalma, Feminista Antropológia elvek és gyakorlatok 

között. Desire Alapítvány kiadó, Kolozsvár,30-31. 

3 Paul Rabinow (1984): Foucault, Előszó a szexualitás történetének 2. kötetéhez, The Foucault 

reader, Pantheon Books, New Yok, 335. 
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− Miért választ ma Magyarországon egy nő férfias munkát?  

− Mi az oka és milyen motiváció áll a háttérben?  

− Tudatos bizonyítási vágy motiválja ezeket a nőket, vagy a szocializációjuknak 

és sajátos élethelyzetüknek köszönhetően kerültek a munka világának férfiak ál-

tal uralt területére?  

− Hogyan élik meg nőiességüket a férfias hivatás mellett?  

− Milyen nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök vannak jelen a rendszerváltás 

utáni magyar társadalomban?  

− A politikai szabadság növekedése milyen mértékben hatott a sztereotípiák le-

bontására? 

2. A társadalmi nem fogalma 

A társadalmi nem fogalmának lényegét egy közkeletű szállóigével lehetne a legsza-

batosabban illusztrálni: Simone de Beauvoir, francia feminista író-filozófus világított rá 

elsőként, hogy „Az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik.” Ezt 1949-ben írta A 

második nem című könyvében, s ennek a gondolatnak köszönhetően tekintik azóta is a 

társadalmi nemek tanulmányának előhírnökének. A gender studies alaptézise ugyanis az, 

hogy nővé a neveltetésünk során válunk, a környezet, a normák, amiben élünk formálnak 

azzá. Csak a biológiai és fizikai tényezők révén nem beszélhetünk nőről vagy férfiról. 

Beauvoir megközelítése mutat rá, hogy komplexebb és többrétű problémakört vet fel a 

nemek tanulmányozása.4 

                                                           
4 Simone de Beauvoir (1947): Le deuxième sexe (extraits), Gallimard, Paris 1-3. 
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A biológiai nemünk (angolul: sex) adott, amely alapján nőkről vagy férfiakról beszé-

lünk. A sex tehát a nemek közötti biológiai és fiziológiai különbségekkel magyarázható. 

A társadalom férfi dominanciáját és a nők alárendelt viszonyát biológiailag determinál-

ták és konzerválták, a természet rendjeként értelmezték. Emellett a társadalomban jelen 

van egy hatalmi rendszer, ami az embereket elkülöníti és rangsorolja nemi hovatartozá-

suk alapján. A társadalmi nem (angolul: gender) fogalma tehát, a társadalom által konst-

ruált, nők és férfiak közötti szerepfelosztást jelenti, amit az adott társadalom (földrajzi, 

kulturális, politikai, vallási vagy etnikai hovatartozástól függően változó) általános nor-

maként, „normális” szerepként határoz meg a nők és férfiak csoportjának és ezzel egy 

időben különböző tulajdonságokat, értékeket és ismert viselkedési formákat rendel hoz-

zájuk.5 A biológiai nem felismerésétől kezdve az egyén egy tanulási folyamatban vesz 

részt (szocializáció), ami szakaszokra bontható az élete során. A gyerekekben óvodás 

korukban tudatosul saját nemük, ebben az időszakban már tudnak különbséget tenni a 

szülők neme között is. Ettől az életszakasztól kezdődően beszélhetünk a társadalmi nemi 

szerepek felismeréséről is. Az egyén fizikai és pszichés fejlődésével együtt kialakul a 

nemi identitása is, elsajátítja lépésről lépésre, szakaszról szakaszra, sokszor készen ka-

pott, megkonstruált szerepeket is. A nemi identitás kialakulása és a nemi szerepek 

elsajátítása 

                                                           
5 Magyari-Vincze Enikő (2006): A Gender fogalma. Feminista Antropológia elvek és gyakorlatok 

között. Desire Alapítvány kiadó, Kolozsvár, 28-34. 
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2.1. A nemi identitás 

A nemi identitás egyfajta önazonosság-tudat, ami a társadalmi lét során manifesztá-

lódik (pl. öltözködésben, viselkedésben, értékválasztásban) a nemi szerepekre reflektál-

va, tehát a két fogalom nem helyettesíthető egymással.6 Az egyént különböző környezeti 

hatások érik, ez alapján határozza meg magát saját társadalmán belül, identitását ele-

mekből (a nemi szerepekből) építi fel. Az önazonosság kialakulása, a szerepek elsajátítá-

sa a nemi szocializáció folyamán történik, társadalmi tényezők közvetítésével. Az elsőd-

leges és másodlagos szocializációs közegnek, a családnak és az iskolának fontos szerepe 

van a nem tanulása során.  

A szülők a gyereket nemük szerint nevelik, „fiús” és „lányos” ruhákat és játékokat 

vásárolnak nekik, más-más viselkedést várnak el egy kislánytól, mint egy kisfiútól.7 Do-

rinától, katonanő interjúalanyomtól való idézet jól tükrözi a szerepfelosztások jelenlétét 

az óvodai nevelésben: „Igazából kiskoromban imádtam babázni, meg minden ilyen lá-

nyos dolgot, bár már oviban is inkább a fiúkkal játszottam általában.” A helyesnek és 

ártalmatlannak vélt elkülönítés magában hordozza a férfiaktól és nőktől elvárt viselkedé-

sek jegyeit, a kategorizált csoportok jellemzőit. A lányok nem agresszívek, fizikai erő-

szakra ritkábban hajlanak, tehát ilyen értelemben gyengébbek, mint a fiúk. A fiúk a sírás 

leplezésével, vagy visszafojtásával kevésbé mutatják ki érzelmi, vagy fizikai fájdalmu-

kat, s ettől erősebbnek látszanak. A nőt, mint jelzőt helyettesítő gyengébbik nem kifeje-

zés is erre az alá-, fölérendeltségi viszonyára mutat rá. A példán keresztül igyekeztem 

                                                           
6 Shuvo Ghosh (2012): Gender role. Medspace. Definitions. 

7 Anthony Giddens (2008): Szocializáció, életút öregedés. Nemi szocializáció. Szociológia, 6. 

fejezet, Osiris, Budapest, 145-147.old. 
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szemléltetni a nemi szocializáció azon elemét, ami hozzájárul a nemek közötti egyenlőt-

lenségek újratermelődéséhez, a hagyományos nemi szerepek konzerválásához. Az óvo-

dai és iskolai évek ezen felosztás mentén járulnak hozzá az egyén nemi szocializációjá-

hoz. A szülők és a társadalmi intézmények a hagyományos nemi szerepek átadásával azt 

akarják elérni, hogy a gyerekek minél könnyebben beilleszkedjenek a társadalomba 

azáltal, hogy koruk férfi- és nő-ideáljának megfeleljenek. 

2.2. Az identitás kialakulását befolyásoló tényezők  

A meghatározó társadalmi tényezők közé sorolható a kortárscsoportok, a média, a 

társadalom aktuális politikai diskurzusa, amelyek szintén befolyásolják az egyén nemi 

identitásának kialakulását, ugyanakkor hatással lehetnek a családra is. A tömegkommu-

nikáció, mint definíciós küzdőtér értelmezhető, a társadalmi változások, a korszellem 

trendváltásának színtere, így képes a nemi szerepek ábrázolására, amit az adott kor, a 

társadalom domináns ideológiájával összeegyeztetve teszi.8 A női szerepeket a média 

képes közvetíteni az egyén és család felé, magazinok, tv, rádió, plakátok, és hirdetések 

formájában jelen vannak az egyén környezetében. Akaratunk ellenére is találkozunk 

velünk az utcán, és a közintézményekben, így biztosítva a folyamatos információátadást 

a nemi szerepekről, a követendő vagy elvetendő mintákról. Az egyén szűk családi és 

iskolai terén kívül a média is felelős a nemi identitás kialakulásáért, az általunk vizsgált 

esetben a női szerepek megjelenítéséért. Példaként idézném Hajnalkát, minősített he-

gesztő interjúalanyomat: „Második osztályban Xéna voltam farsangkor, a harcos király-

lány, ahogy a sorozatban mondták mindig. Nagyon tetszett, sokat néztem azt a filmet. Én 

                                                           
8 Margit Patrícia (2002): A nők reprezentációja. Médiakutató: Kisebbségi rovat.  
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is szerettem verekedni.” Hajnalka jól tudott azonosulni, a tévé képernyőn megjelenő 

hősnővel, ami hozzájárulhatott nemi identitásának formálódásához. Az interjú során 

többször is utalt az említett sorozatra és a szerepazonosulásra. 

Harmadik fontos tényezőként értelmezhető az adott politikai rendszer, amiben az 

egyén él, és a politikai diskurzus, amit közvetítenek felé. A politikai ideológia egyfajta 

világnézetet, értékeket ajánl a társadalom tagjainak, képet alkot a megfelelő társadalmi 

rendről és ennek fényében meghatározza a társadalmi érvényesülés módozatait.9 A nemi 

identitásképzés fontos elemévé válik a politikusok által közvetített üzenet, az ideológia 

mentén kialakított intézményrendszer, ami határokat szab az egyén cselekvésterének.  

A politikai hatalom és az egyén kapcsolatának értelmezésénél Michel Foucault gon-

dolatmenetére támaszkodnék: a politikai hatalom beavatkozik a magánszférába, folya-

matos felügyelet, kontrol alatt tartva az egyén, amit test ellenőrzésének metaforájával 

fejez ki szemléletesen. A polgári társadalom diskurzusával kapcsolatban használja a 

hatalom elnyomó képességét, ami nemiségre (testre) is kiterjed, meghatározza a társa-

dalmi normákat és értékeket. 10 

Az dolgozatomban a felsorolt tényezők szempontjából tekintem át az államszocialista 

éra hatását: mely tényezők járultak hozzá a női nemi identitás kialakulásához, milyen 

nőideált közvetített a rendszer. A mai magyarországi helyzetet ugyanebből a szemszög-

ből kísérlem meg bemutatni. Az államszocialista és átmeneti korszak összehasonlítását a 

                                                           
9 John T. Jost, Christopher M. Federico, and Jaime L. Napier (2009): Political Ideology: Its 

Structure, Functions,and Elective Affinities. Annu. Rev. Psychol. 60:307–37. 

10 Paul Rabinow (1984): Truth and Method. Truth and Power. Part I. The Foucault reader, Pan-

theon Books, New Yok, 63-64. 
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férfias területen elhelyezkedő nők szempontjából végzem el, arra is keresve a választ, 

hogy milyen okokra vezethető vissza a nők pályaválasztása és miben különböznek az 

őket ért hatások a két korszakban.  

2.3. A nemi szerepek és a nemi identitás 

A nemi identitás fogalmát főként egy oldalról szeretném vizsgálni, a női identitást, 

pontosabban a férfias hivatást választott nőkét. Azért tartottam fontosnak a nemi identi-

tás és nemi szerepek fogalmának tisztázást és viszonyuk értelmezését, mert a kutatásom 

során olyan női életutakat ismertem meg, ahol nem csak tisztán, hagyományos értelem-

ben vett, és megkonstruált női szerepekből merítettek saját női identitásuk kialakítása 

során. Egyetemi szakuk, munkájuk kiválasztásakor az ellenkező nemnek szánt szere-

pet/szerepeket is magukra vállalták. A férfias hivatást választott nők a munkaerőpiacon 

nagyobb hátránnyal indulnak, mint feminin munkát vállalt társaik, a nemi diszkrimináció 

mellett sztereotípiákkal, megbélyegzésekkel is szembekerülnek. Az interjúzás, mint a 

kutatásom fő része, azt is szolgálja, hogy az interjúalanyok segítségével feltárjam, hogy 

ma Magyarországon milyen nehézségekkel és sztereotípiákkal kell számolnia a maszku-

lin területen elhelyezkedő nőnek. 

3. A nemi sztereotípiák 

3.1. Sztereotípiák 

Ha a nők helyzetét vizsgálom, a társadalmi nem fogalmával egyidejűleg a nemi szte-

reotípiákra is ki kell térnem, akár egy társadalmon belül, akár a munkaerőpiacon. Elő-

ször is a sztereotípia jelentését kell tisztázni, hogy a nemiség kontextusában is megértsük 
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viselkedésüket. Tehát a sztereotípia olyan általánosító vélemény, ami negatív, pozitív, 

vagy semleges elképzelések, és előítéletek együttesét alkotja. Más megfogalmazásban, 

olyan szélsőségesen leegyszerűsített és széles körben elterjedt közvélekedések egy kö-

zösség tagjairól, melyek ellenállnak a tapasztalatnak és nem vesznek tudomást az egyéni 

különbségekről. A szó görög eredetű, a stereos és typos elemekből áll, amit kemény, 

merev formának vagy sablonnak fordíthatunk.11 Már a kifejezés etimológiája is az mu-

tatja, hogy a társadalomban jelen lévő, nehezen megváltoztatható berögződésekről van 

szó, amelyek hosszabb történeti múltra tekintenek vissza és a szocializáció során rögzül-

nek. A sztereotípiák megalkotása egyidejűleg kategorizálást is jelent, az egyén a társa-

dalmat csoportokba rendezi, hogy megtalálja helyét és a többiekhez képest is definiálja 

saját magát. Ez egyén szempontjából a sztereotípiák, a társadalmon belüli könnyebb 

boldogulást elősegítő elemek, világ megismerésének mellékterméke.12 

3.2. A nemi sztereotípiák 

A nemi kategóriák feltűnőbbek az egyén számára, például az azonos életkorúak, bőr-

színűek vagy nevűek csoportja. Egy embernek legelőször a nemét határozzuk meg és 

csak azután a korát, származását, és egyéb társadalmi kategóriába való besorolást. Így a 

legelső találkozás során a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák fogalmazódnak meg ben-

nünk, és feltűnik, ha valaki a nem nemének „megfelelően” viselkedik (ezt az észrevéte-

                                                           
11 Sztereotípiák és etnokulturális sztereotípiák. Szótár plurális társadalmaknak 

12 Szabó Elvira (2012): Bennünk szunnyadó sztereotípiák. Mindennapok, Online pszichológia 
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lünket általában negatívnak értékeljük).13 Ha például egy férfit „tetten érnek” olyan te-

vékenység, munka közben, amit női szerepként ismert el társadalmunk, például házi-

munka végzése vagy műkörömépítés közben, akarva-akaratlan az első reakciónk negatív 

lehet. Nem véletlenül tartja a közvélemény a főzni, mosni, takarítani szerető férfiről, 

hogy pipogya, azaz papucs, vagy a kozmetikaiparban elhelyezkedő férfiakat homosze-

xuálisnak bélyegzik. Ha egy olyan nővel találkozunk, aki férfias munkát végez, azonnal 

kivetítjük rá a szocializációnk során elsajátított nemi sztereotípiákat, hiszen az egyén 

nemét nehezen tudjuk összeegyeztetni az általa végzett tevékenységgel, ami nem „ne-

méhez illő”. Adatközlőim mindennapjait is átszövik a fent felsorolt nemi sztereotípiák. 

De pontosan mit értünk nőkhöz és férfiakhoz kötődő sztereotípiákon? Melyek azok a 

tulajdonságok, amiket a két nemhez párosítunk?  

3.3. Hagyományos szerepek 

A hagyományos szerepek kialakulását az őskorra vissza tudjuk vezetni, a munka-

megosztással körvonalazódtak a nemi szerepek is. A férfiak vadásztak, zsákmányt ejtet-

tek, a családfenntartó szerepét töltötték be. A nők kialakították a közös otthonukat, ne-

velték a gyerekeket és gyűjtögetéssel szereztek élelmet. A munkák felosztása, az elkülö-

nült szerepek még nem utaltak státuszbeli különbségekre. Ha vallástörténeti szempontból 

vizsgáljuk a nemi szerepeket, akkor Ádám és Éva bibliai történetét felidézve megállapít-

hatjuk, hogy a nőt, másodikként teremtette Isten, Ádám oldalbordájából. Tehát korunkat 

uraló hagyományos szerepkörök kialakulásának eredete évezredekre nyúlik vissza, a 

                                                           
13 Kovács Mónika (2007): Nemi sztereotípiák, nemi ideológiák és karrier aspirációk, Education 

folyóirat, 2007/I. szám, 99-105. 
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sztereotípiák, a nőies és férfias tulajdonságokról kialakult vélemények megegyeznek a 

bibliai képpel.14  

Férfias tulajdonságnak és viselkedésként fogadjuk el az agressziót, a vezetői szere-

pet, a dominanciát, a jó térbeli tájékozódás képességét, a kitartását, és az érzelmek leple-

zését. Nőiesnek ítéljük meg a gyengédséget, a ragaszkodást, az érzelmek megnyilvánulá-

sát, a dependenciát. Csak pár példa arra, hogy milyen jelzők alapján beszélünk nőről 

vagy férfiról, amelyekre épülnek a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák. A férfi, mint az 

erő, a bátorság megtestesítője, a nő, mint a gyenge, védelemre és gondoskodásra szoruló 

lény.  

3.4. Patriarchális rend 

A biológiai különbségekre épülő társadalmi konstrukciós tulajdonságok két csoportja 

között alá-, fölérendeltségi viszony van. Egy stabil társadalmi rendszerben, ha interde-

pendencia van az alacsony és magas státuszú a csoportok között, erős konszenzus ural-

kodik a csoportokra vonatkozó sztereotípiák tartalmát illetően. Az alacsonyabb státuszú 

csoport a stabilitás igénye miatt a magasabb önértékelésre irányuló motiváció háttérbe 

szorul.15 Jelen esetben a nők és férfiak csoportja közti viszony értelmében a nők megal-

kuvók, elfogadják a rend fenntartása érdekében a második nem szerepét és a hozzájuk 

                                                           
14 Ranschburg Jenő (1998): Szerepek és Tulajdonságok. III. fejezet, A nő és a férfi, Cser, Buda-

pest, 65-68. 

15 Kovács Mónika (2007): Nemi sztereotípiák, nemi ideológiák és karrier aspirációk, Education 

folyóirat, 2007/I. szám,. 105-114. 
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társuló évezredes sztereotípiákat, egyszerűen biológiai okokra vezetik vissza jelenlegi 

helyzetüket. A patriarchális társadalom rendjét a sztereotípiák elfogadásával legitimálják.  

Patriarchális rend alatt olyan társadalmi rendet étünk, ahol nagyobb részben a férfiak 

töltik be a hatalmi pozíciókkal az intézményekben. A latin „pater arch” kifejezésből 

ered, ami apai rendet, apák uralmát jelenti; a férfi, mint családfenntartó és a közösség 

legfontosabb személye jelent meg már az ókori görögöknél is. Ugyanakkor a férfiágon 

való öröklődési rendre is utal a kifejezés, és a nők helyzetének meghatározására, misze-

rint a nő ki van zárva a hatalmi és öröklődési rendből.16 Az utódok világra hozatala és 

nevelése, mint a társadalom fenntartását biztosító reprodukciós folyamat része, fontos 

szerepet szánt a nőknek, a férfiaknak azonban csak az utódnemzésben volt kiemelt sze-

repük. Az első letelepült közösségek, és a kézművesség megjelenése hoz változást az 

őskor végén, amikor a nő mágikus szerepe eltűnik, a férfi dominancia és a nő alárendelt-

sége együttesen járul hozzá a patriarchális társadalom megszületéséhez. Ez a társadalmi 

rend – természetesen számos transzformációt követően - máig fennmaradt, de az emberi 

jogok egyetemes térnyerésével már nem beszélhetünk a nők össztársadalmi elnyomásá-

ról, mint a 20. századot megelőző időszakban, amikor a férj szabta meg a feleség jogai-

nak korlátait.  

Az alárendeltségi szerep ma is érvényben van, amit a férfidominanciájú, politikai ha-

talmi rendszerre vezetnék vissza. Hazánkban még mindig a hagyományos szerepfelosz-

tások vannak főként érvényben, ami sztereotípiák társadalmi jelenlétének kedvez, 

ugyanakkor a tanult szerepeket egyszerű elfogadásának is. Bizonyos szerepek a társada-

lom ideálképéhez való igazodási kényszer „erőlteti” a nőkre, amit a politikai diskurzuson 

                                                           
16 Partiarchy. International Encyclopedia of Social Sciences 2008, Encyclopedia.com 
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és a médián keresztül közvetítenek felénk. A politikai hatalom birtokosai szinte kizáró-

lag csak férfiak, így beszélhetünk a modern társadalmakban is férfidominanciáról.  

A feminista mozgalmak gyorsítottak fel, kivívták a nőknek is járó alapvető emberi 

jogokat, megadták a szabad útválasztás lehetőségét, és a női identitás kiteljesedését. A 

tanult szerepek és viselkedési minták átadása a női szabadság mellett megmaradt, az alá-, 

fölérendeltségi viszonyhoz társuló tulajdonságokkal a hagyományos szerepek is konzer-

válódtak. 

3.5. Nemi sztereotípiák a munkaerőpiacon  

A nemhez kötődő sztereotípiák a munkaerőpiacon vannak jelen a legérzékelhetőbb 

módon. A munkamegosztás ősi jellegéből adódóan külön kategóriák alakultak ki, amit 

nőiesnek vagy férfiasnak tartunk. A már többször említett erős-gyenge, vezető-

megalkuvó, érzelmileg zárt-nyitott ellentétpárokra alapján beszélhetünk foglalkozások 

közötti választóvonalakról. A sztereotípiák jelenlétével behatárolódnak bizonyos terüle-

tek, amelyeket csak nőknek vagy férfiaknak tulajdonítanak, az ideálképeket látják alkal-

masnak egy-egy munkára. Férfias „terepként” beszélünk a politika világáról, a mérnöki 

foglalkozásokról, az ipari, fizikai munkákról. Női munkák közé sorolhatóak az oktatási 

és nevelési foglalkozások, a szépségipar területe, a házimunka, és a gyereknevelés.  

A mindennapok során találkozunk olyan esetekkel, amikor valakit már az állásinterjú 

előtt elutasítanak, egyszerűen csak a nemére hivatkozva. Például, ami egyik interjúala-

nyommal, Hajnalkával eset meg: Miután Hajnalka megszerezte a minősített hegesztői 

végzetséget, munkakeresés során elutasították, egyszerű indokkén a nemét jelölték meg. 

„Csak férfiakat veszünk fel!”  
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A munkaerő-piaci diszkrimináció mindennapos jelenség, egy demokratikus társada-

lomban az egyén neme pedig nem lehet kizáró tényező, ráadásul sokszor az esély meg-

adása nélkül szelektálnak. A munkaadónak határozott elvárásai vannak az alkalmazottai-

val szemben és már az első benyomás eldöntheti, hogy alkalmazzák-e vagy sem a jelent-

kezőt. A csinos nőkről kialakult egy kép, miszerint nem tudásának és teljesítményének 

köszönheti előrelépését, ugyanakkor ezt a behatárolás a férfiak esetében már nem jel-

lemző. A másik fontos tényező a családi állapot és a gyerekek, a nőknél hátrányt jelent, 

előléptetésre is kevesebb esélye van egy házas, gyerekes, vagy gyermekvállalást tervező 

nőnek. Ezzel ellentétben a házas, megállapodott férfi képe pozitív, megbízható személyi-

ségre utal, így az ranglétrán való feljebblépésre is nagyobb esélye van, mint hasonló 

helyzetű nőtársának.  

A nemi sztereotípiákhoz igazodó elvárásoknak kell megfelelnie a munkavállalónak, 

egy nőtől elvárják a segítőkészséget, amíg egy férfitől határozott, célratörő fellépést 

várnak el. A sikeres felvétel, vagy a problémamentes beilleszkedés érdekében a munka-

vállalók a sztereotípiáknak megfelelően viselkednek.17 

3.6. Státuszinkonzisztencia 

A hozott példák alapján fontos megvizsgálni néhány alapvető fogalmat, ami a nőket 

érintő nemi sztereotípiákhoz kapcsolható. A státusinkonzisztencia fogalma a nők iskolá-

zottságához és munkaerő-piaci pozíciójához kapcsolódik. Az oktatásban a részvételi 

arányokat tekintve a nők előnye, míg a munkaerőpiacon a nők hátránya figyelhető meg a 

                                                           
17 Nemi sztereotípiák a foglalkoztatásban és megoldási lehetőségei, Nemzetközi példák, Karrier, 

Bérbarométer.hu 
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férfiakhoz képest. Tehát a nők az iskola elvégzése után kisebb eséllyel tudnak elhelyez-

kedni a szerzett végzettségüknek megfelelően, mint a férfiak. Ebben az esetben akkor 

beszélünk státusz inkonzisztenciáról, mikor magas végzettséggel rendelkező nő alacso-

nyabb rendű munkát végez (a társadalom egészét vizsgálva a férfiakat is érinti). Ehhez 

kapcsolódóan megvizsgálnék még két fogalmat, mely részben magyarázatot adhat arra, 

miért gyakoribb a jelenség a nők körében.  

3.7. A horizontális és vertikális szegregáció 

A horizontális szegregáción a nemek szerinti foglalkozások elkülönítését értjük.18 A 

nemi sztereotípiáknak köszönhetően nem csak a magánéletben, és a társas viselkedésben 

elvárt szerepek különültek el, hanem a fentebb már említett nőies és férfias tulajdonsá-

gok alapján különültek el a munkakörök is. Ezért beszélhetünk szegregációról, mert a 

foglalkozási ágazatokat nemek szerint határozzák meg munkaerőpiacon. Ha jobban 

megvizsgáljuk ezen felosztást, a feminin szakmák és pozíciók sokszor társadalmilag és 

anyagilag is kevesebb megbecsüléssel járnak, ami szintén a nők hátrányos helyzetét 

bizonyítja.  

A vertikális szegregáción a munkahelyi ranglétrán való elhelyezkedést értjük, ami a 

hierarchiában való előrejutási lehetőségeket foglalja magában. A beosztási szinteken 

egyre feljebb haladva, akkor is jelentősen csökken a nők aránya, ha megfelelő képzett-

séggel rendelkeznek. A gazdasági élet legfelsőbb vezetői között nem, vagy csak csekély 

számban találunk nőket. Elnőiesedett foglalkozások esetében is a vezető pozíciót több-

                                                           
18 Fényes Hajnalka (2010): Előnyök az oktatásban, hátrányok a munkaerőpiacon. Educatio folyó-

irat 2010/IV szám 
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ségében férfiak töltik be, például az iskolaigazgatók között is sok a férfi. A vertikális 

szegregáció jelenségével együtt alakult ki az üvegplafon elmélet: a nők egy láthatatlan 

plafonba ütköznek a karrierépítés során, vagyis azonos szakmai felkészültség esetén is 

lényegesen kisebb eséllyel futnak be munkahelyi karriert, mint a férfiak. 19 

Az vertikális szegregáció és az üvegplafon-jelenség minden országban vizsgálható a 

munkaerőpiacon (megjegyezendő, hogy nem csak a nőket érint), a nők esetében a nemi 

szocializációra, a hagyományos szerepek elsajátítására és a nemi sztereotípiák meglétére 

vezethető vissza.20 A nők „megalkuvó” másodrendű szerep elfogadása miatt nem töre-

kednek magasabb pozícióra, és a tanult szerepükhöz igazodva elfogadják a férfit, mint 

vezetőt, illetve a nemi sztereotípiák jelenléte miatt akadályokba ütköznek a karrierépítés 

során.  

A fentiek – legalább részben – rávilágítanak arra, hogy a férfias hivatást vállalt nők-

nek milyen jellegű nehézségekkel kell szembenézniük a munkaerőpiacon. Az interjúzás 

során szakmai kiválóságukat és kitartásukat kell bizonyítaniuk a jövőben munkahelyü-

kön, de a nemi sztereotípiákkal, kategorizálásokkal is szembe kell nézniük. 

                                                           
19 Nagy Beáta (1997): Karrier nő módra. Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, 

TÁRKI, Adatbak, Női adattár 

20 Kissné Dr. Novák Éva (2010): Nők felsőfokon: női oktatók aránya az egyetemen, az üvegplafon 

tükrében, nokert.hu 
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4. Nők a munkaerőpiacon, az egyetemeken, férfifoglalkozásokban 

4.1. A női munka 

A dolgozatom első részben kitértem a történelem során ki alakult női-férfi munka-

megosztásra. A nőknek meghatározott területeken dolgozhattak, például már az ókorban 

különvált a nyilvánosság és az intim tereken végzett munka. A nők otthon, a ház körül 

dolgoztak, a férfiak a nyílt tereken tevékenykedtek (beleértve a közéleti szereplést is). A 

nőknek joguk volt a munkához, fizikai munkát végezhettek, de a szellemi tevékenység a 

férfiak kiváltsága maradt. Az alá- és fölérendeltségi viszony kialakult a munkavégzés 

tekintetében is: a női munkát másodlagosnak tartották, így a bérezése is alacsonyabb 

volt. A tehetősebb réteg asszonyai nem dolgoztak, egyetlen feladatuk az volt, hogy jó 

anyák és feleségek legyenek, illetve vezessék a dolgozó férfi háztartását. A társadalom 

alsóbb rétegeit képviselő nők fizikai munkára kényszerültek, hogy biztosítják saját meg-

élhetésüket. 

A 19. század folyamán az ipari forradalom hatására a női munkaerő is megnőtt a vá-

rosokban, vidéken pedig a mezőgazdaságban vállaltak munkát. Ha a munkásosztály 

kizsákmányolásáról beszélünk a kapitalizmus megjelenésével, akkor nem hagyhatjuk szó 

nélkül azt a tényt sem, hogy a kevésbé értékesnek, bár szükségesnek tekintett női munkát 

rosszabbul fizették, ráadásul a nők munkakörülményeire is kevesebb figyelmet fordítot-

tak, mint a férfiakéra. A newcastle-i kereskedelmi bizottság jelentéséből például meg-

tudhatjuk, hogy a nők tömeges foglalkoztatottságának gazdasági indoka volt, de mivel 

gyengébbek, mint a férfiak, ezért alacsonyabb volt a bért. Ugyanebben az időszakban, a 

századfordulón következett be egy pozitív irányú változás a dolgozó nők életében. A női 

munka állami szabályzása is megkezdődött Nyugat-Európában, ami nem volt zökkenő-
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mentes, a nők nem tömörültek szakszervezetekbe jogaik érvényesítése érdekében, elfo-

gadták alárendelt, és kizsákmányolt helyzetüket. Például tíz órában szabályozták a mun-

kaidőt, bevezették a heti kötelező pihenőnapot, a nők szabadon rendelkeztek bérükkel, és 

szülési szabadságot is biztosított a törvény nekik.21A 20. század elején az iparosítás fo-

lyamatával lépnek be a nők tömegesen a munkaerőpiacra. Az okokat vizsgálva a nők 

részéről anyagi kényszerről beszélhetünk, míg a fejlődő gazdaság részéről a növekvő 

munkaerő-igény kielégítéséről. 

4.2. Nők az egyetemeken 

Az iskolázottság tekintetében az Egyesült Államok volt az első ország, amely meg-

nyitotta egyetemei kapuját a női hallgatók előtt. Így a 19. század végén így lehetővé vált, 

hogy a nők orvosok, ügyvédek, legyenek, vagyis az addig férfiasnak tartott pályák is 

megnyíltak előttük. Ezt a példát Európában legelőször Svájc követte, azután Oroszor-

szág. A többi ország csak nehezen, kényszeredetten engedtek, és a legtöbb helyen csak 

fokozatosan nyerhettek bebocsátást minden fakultásra a nők.22 Magyarországon például 

a nők egyetemi tanulmányait a filozófiai, orvosi és gyógyszerészi karokon először az 

1895. évi Királyi Rezolúció tette lehetővé. Minden nőnek, aki egyetemi tanulmányokat 

kívánt folytatni, kérvényt kellett benyújtania a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium-

                                                           
21 D. László Ágnes (2010): Munkajogi szabályok. VI. A FRANCIA FORRADALOMTÓL AZ 

IPARI FORRADALOMIG (18.-19. század), Az európai nők története (Tanulmány), D. László 

Ágnes blogja 

22 D. László Ágnes (2010): A szüfrazsettek. VII. EMANCIPÁCIÓ (20. század), Az európai nők 

története (Tanulmány), D. László Ágnes blogja 
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hoz.23 A 19. század végén Angliában a szüfrazsettek harcoltak a nők választójogáért, és 

olyan reformokért, mint a nők egyenlő joga az oktatás és a munkavállalás területén. A 

szüfrazsettek elítélték a nők családon belüli alárendeltségét, és célul tűzték ki a nők 

nagyobb szerepvállalási lehetőségének biztosítását a közéletben.24 A mozgalom, bár az 

első világháború idején elhalt, sokban hozzájárult a nők helyzetének javulásához, az 

egyetemek megnyitásához, így újabb „maszkulin területek” váltak elérhetővé a nők 

számára is.  

4.3. A világháborúk hatása a női munkavállalásra 

A nők munkavállalási lehetőségében az első, de főleg a második világháború hozott 

nagy változást, amikor a nehéziparban és a hadiüzemekben is szükség volt a női munka-

erőre, hogy a hadi gazdaság fenn tudjon maradni. Ugyanakkor a nők tradicionális szere-

pe is erősödött a háborús időkben a család egyedüli védelmezőjének szerepe, a gyerekek 

nevelése, és ellátása is a nőkre marad. A férfiak besorozásával megnövekedett munka-

erőhiány olyan kampányokat is életre hívott, amelyek a nőket ismét munkába toboroz-

ták. A nőket olyan kettős propaganda célozta meg, amely egyszerre tartotta őket otthon 

szerető feleségként, ugyanakkor visszavárta a munkahelyre, kötelességtudó munkás-

                                                           
23 Vámos Éva: A nők részvételének megteremtése a tudományban és technikában Magyarországon 

– recepciók sorozata, A honi Kopernikusz-recepciótól a magyar Nobel-díjakig, Recepció és Kre-

ativitás, Nyitott magyar kultúra, MTA 

24 Názer Ádám (2007): Harc a női jogokért. Szüfrazsettek, A 20. századi nő, Rubiconline, 2007/8. 
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ként.25 Ez a kettősség jól mutatja a nők másodlagos szerepét, miszerint a tisztességes 

családanya szerepet megőrizve (férjüket haza várva a frontról) helyettesíteni kell a férfi-

akat a munkaerőpiacon, a férfi szerepeket is vállalniuk kell a szükséghelyzetben.  

A politikai propaganda jeleníti meg a nőket először maszkulin munkakörben, arra 

ösztönözve őket, hogy vállaljanak részt a haditermelésben, vegyék át férjeik szerepét. 

Például az amerikai kormány reklámügynökségekkel együttműködve jelentetett meg 

olyan plakátokat és szlogeneket, amik a nők háború alatti munkavállalását népszerűsítet-

ték. Az egyik leghíresebb ilyen plakát 1942-ben jelent meg „We can do it!”felirattal, 

amin fizikai erejével büszkélkedő munkásnőt jelenítettek meg.26 A plakát a férfias mun-

kát végző nő szimbóluma lett, de csak az 1970-es, 1980-as években vált híressé Rosie 

the Riveter név alatt, majd a nőjogi harcosok szimbólumává lett. A háború alatt az Egye-

sült Államokban rendszeresen jelentek meg fotók gyárban dolgozó nőkről, akik pozitív 

képet festettek a nők háború alatti munkavállalásáról. Többek között Marilyn Monroe is, 

mielőtt filmcsillaggá vált, a férfias munkát végző nő képében jelent meg, amikor egy 

repülőgépgyárban, munka közben lefotózták.27 

A háborús időszakban a nők esélyt kaptak arra, hogy bebizonyítsák: férfias helyze-

tekben is megállják a helyüket, függetlenek tudnak lenni férjüktől és új társadalmi szere-

peket is képesek elsajátítani. A 20. század első felében történt eseményeknek köszönhe-

                                                           
25 Ruth Tudor (2000): Áttekintés a XX. századi nők történetéről: történeti erők, történeti fejlemé-

nyek és eseménysorok, II. A XX. SZÁZADI NŐK TÖRTÉNETE – XX. SZÁZADI NŐTÖR-

TÉNET, Nők a XX. században, Tanári kézikönyv osztálytermi felhasználásra, Európa Tanács 

26 A kép a mellékek fejezetben, 1. számú mellékletként szerepel 

27 Jack Doyle (2009): Rosie The Riveter, 1942-1945, PopHistoryDig.com 
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tően új munkalehetőségek és intézmények nyíltak meg a nők előtt. A korszak hozzájárult 

a lehetséges női szerepek bővüléséhez, de nemek közötti egyenlőséget, és az azonos 

bérezést nem valósította meg. Ugyanakkor a férfias munka vállalása egyfajta hatalmi 

nyomás, illetve propaganda eredménye volt. Az egyetemi oktatásba való bekapcsolódás 

már a nők saját döntésén, és anyagai-társadalmi helyzetén is múlt. A 20. század első 

felében így nem beszélhetünk szabad női identitásképzésről, mikor a politikai hatalom 

erőteljesen meghatározza az emberek sorsát. 

5. Nők férfias munkakörben, női szerepek a szocialista időszakban 

5.1. A nők helyzete az államszocializmusban 

A második világháború után a magyarországi nők társadalmi, jogi helyzetében tanu-

lási lehetőségeiben és munkaerő-piaci szerepében jelentős változás ment végbe. A nők 

jogi helyzetének rendezése a háború után szinte azonnal elkezdődött, az 1945-ös válasz-

tási törvény megteremtette az általános, egyenlő és titkos választójogot, amely már a 

nőkre is kiterjedt. Ugyanakkor nőtt a nők szerepvállalása a politikai életben. A nők sze-

mélyiségi jogainak érvényesítése terén fontos lépés volt, hogy 1954-től kezdve már a 14. 

életévüket betöltött lányok is személyi igazolványt kaptak a fiúkkal együtt, addig a férje-

zett nő adatait a férje bejelentő lapjára vezették fel. A nők látszólag elindultak az egyen-

jogúsághoz vezető úton. Az államszocialista propaganda szándéka az volt, hogy a köztu-

datban még mindig erőteljesen élő hagyományos női szerep gyökeresen alakuljon át és 

formálódjon ki nálunk is a szovjet értékrendszer szerint élő dolgozó nő típusa.28 

                                                           
28 Pukánszky Béla (2007): Nőkép, női szerepek és iskoláztatás a második világháború után. Társa-

dalmi nemek, Tanulmányok, Educatio folyóirat, 2007/IV. szám, 555-558.old. 
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5.2 Nők férfias foglalkozásokban 

A férfias munkát végző nő képe a rákosi korszak egyik szimbólumává vált. Férfifog-

lalkozásokban előszeretettel jelenítették meg a nőket: traktoristalányként, kőművesként 

vagy buszsofőrként. Az államszocialista időszak hivatalos diskurzusának propagandajel-

szava volt, hogy a hatalom feltétel nélkül támogatja a nők munkába állását, ezzel a nők 

egyenjogúságát is hirdetve. Az 1950-es években példaképként jelentek meg a férfias 

munkát végző nők (főleg a traktoros lányok), ami a nők és férfiak munkaerő-piaci 

egyenjogúságát volt hivatott hirdetni. Az 1948-ban beindított országos munkaverseny-

ben a nőknek is szerepet szántak, hiszen a politikai ideológia szerint a nők és férfiak 

azonos munkateljesítményre képesek. A nagyipari dolgozók versenyének célja a norma 

túlszárnyalása, a nehézipar fellendítése és a kommunista tervgazdaság fenntartása volt. A 

propaganda a helyzetet a nők egyenjogúságaként és a nagy lehetőségek koraként mutatta 

be, hiszen a nők előtt megnyílt a „karrier” lehetősége az élmunkás-kitüntetésekkel. A 

kitüntetett munkásnőkből később még a politikai élet szereplői is lehettek (újabb férfias 

terep). Például Nagy Józsefné, kitüntetett szövőnőből lett könnyűipai miniszter. 29 Új-

ságcikkek és fotók jelentek meg a korabeli újságokban ezekről a nőkről, a párt támogatá-

sát élvező kiválasztottak példaképként jelenhettek meg nőtársaik előtt (hasonló megjele-

nítésben, mint a második világháború alatt propagált munkásnők). 

                                                           
29 Tóth Eszter Zsófia (2010): III. Nők férfias terepeken és férfifoglalkozásokban. Nők a szocialista 

időszakban, Kádár lányai, Nyitott Könyvműhely Kiadó KFT, Budapest, 53-64. old. 



302 

5.3. Az államszocializmus politikai diskurzusa 

A női és férfi munkaerő egyenlő módon való kezelése, csak a propagandában jelent 

meg, ugyan úgy, mint a női munka értékelése. A szocialista politika egalitárius diskurzu-

sa a patriarchális társadalmi rend leépítését célozta az esélyegyenlőség megteremtésével, 

amit a nők férfias munkavállalásával próbáltak meg alátámasztani. Valójában a gazdasá-

gi érdekek álltak a háttérben, így nem beszélhetünk egységes, célzott nőpolitikáról sem 

az államszocializmus alatt. Az egyenlősítés állami önkény parancsára történt, de látszó-

lag a nők tudatos döntése volt a munkavállalás, főleg a férfias terepeken való helytállás. 

Az egyenlőség képének fenntartása a társadalomban patriarchális családi renddel páro-

sult, amit a nők és férfiak közös ellenkezéseként lehet értelmezni. A korszak egy kettős 

nemi szocializációt eredményezett, aminek hatására az államszocialista korszak generá-

ciója ambivalensen élte meg a nemi szerepeket.30 A Rákosi-korszak egyenlőségi törek-

véseit átélt nők, akik fizikai, férfias munkára kényszerültek egyfajta nosztalgiát éreztek a 

hagyományos szerepek iránt, mivel továbbra is fontosnak tartották a család és a gyere-

kek védelmezőjének szerepét. 

A Kádár-korszak már egészen másképpen jelenítette meg a férfifoglalkozásokban 

dolgozó nőket. Modernizációs diskurzusként értelmezhető, hogy a Kádár-korszakban 

gyakori volt a Rákosi- és a Kádár-rendszer szembeállítása. A Kádár-korszakban a kol-

lektív teljesítményeket értékelték, a korábbi gyakorlatot pedig túlzásnak tartották, ami-

kor egy-egy személyt kiemeltek, mint élmunkás (sztahanovista). A férfiakkal egyenran-

gúként dolgozó nők megjelenése is a Rákosi-rendszer túlkapásait szimbolizálta, az eről-

                                                           
30Geambasu Réka (2004): Társadalmi nem és posztszocialista társadalmi változások. Erdélyi 

társadalom, Mezőny, 2. évfolyam 1. szám, 165-168.old. 
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tetett férfiasításként értelmezték,31és rámutattak a nők rossz munkakörülményeire. Ennek 

következtében a hatvanas években negatív töltetett kapott a Rákosi korban pozitívan 

értékelt munkásnő képe. 

5.4. A hagyományos szerepek konzerválása, a feminizmus hiánya 

A váltást részben az extenzív iparosítás végéhez köthető: a hatvanas évek végén már 

nem volt akkora szükség a munkásnőkre, ekkor vezették be a GYES-t, és az egyenjogú-

ság emlegetése is háttérbe szorult. A hagyományos szerepeket a Kádár-korszak diskur-

zusa konzerválta, az erőltetett „férfiasítás” és a férfias szerepek betöltésének elutasításá-

val. Ekkor kerültek újra előtérbe a férfiak és nők közötti különbségek, és fontos lett a nő, 

mint anya, mint a háztartás vezetője, a család összetartója.32 Az államszocialista kor-

szakban kettős terhet jelentett a felülről irányított, kikényszerített emancipációs kísérlet; 

a nőknek egyszerre kellett megfelelniük a munkahelyükön és a családban, ahol nem 

alakultak át a hagyományos férfi és női szerepek,33így férjüktől nem számíthattak segít-

ségre a házimunkákban. A gazdasági teljesítmény visszaesésével egyre kevesebb mun-

kaerőre lett szükség, így először a nőket bocsátották el (ami szintén jelzi a másodlagos 

szerepüket az államszocialista korszakban is, akár csak a világháborúk alatt). A GYES 

                                                           
31Tóth Eszter Zsófia (2009): A traktoroslánytól a buszvezetőnőig. Nők férfifoglalkozásokban a 

szocializmus kori Magyarországon, Nő történelem, Ruboconline, 2009/4.  

32Matalin Dóra (2011): Egyenlőség akkor és most– Csak bőgetik Kovács Katit a magnóban. Kádár 

leányai, Népszabadság 

33 Slachta Krisztina: Kádár-korszak, társadalmi átalakulás a Kádár-korszakban (1956-1989), 

Árkádia 
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bevezetése, ami lehetővé tette, hogy az anyák otthon maradjanak gyermekeikkel, szintén 

a hagyományos nemi szerepeknek kedvezett. 

Az államszocialista korszakról azt gondolnánk, hogy a nők kettős leterheltségével 

hozzájárult a nők emancipációjához, vagyis a nők a férfiak teljesen egyenlő jogi, társa-

dalmi és politikai megítéléséhez.34 A nyugati, alulról szerveződő feminista mozgalmak 

célja is a női emancipáció elérése volt. A 1960-as években a nők az élet valamennyi 

területén egyenjogúságot, egyenlő fizetést, karrierlehetőségeket, politikai képviseletet 

követeltek, s ekkor került újra terítékre az abortuszhoz és a fogamzásgátláshoz való jog. 

A jogokért folytatott küzdelem mellett a feminizmus 1970-es évektől kezdődően az 

informális, hétköznapi elnyomó magatartás-, tudás- és nyelvi formákra is figyelmet 

fordított.35 Ezzel szemben Magyarországon ugyanebben az időszakban a hagyományos 

szerepek konzerválása történt, hiszen a nőknek a szocialista, paternalista állam ellenőr-

zése alatt nem is lett volna lehetőségük bármilyen társadalmi mozgalom elindítására. 

Ebben a kontextusban az emancipáció hiányáról beszélhetünk a szocializmus alatt. 

Magyarországon szinte semmit nem lehetett tudni a nyugati feminista mozgalmak sike-

reiről és a nők problémáira érzékeny törvényalkotásról. Valós ismeretek hiányában, 

részben a konzervatív propaganda hatására a feminizmust, mint negatív, radikális férfi-

gyűlölő irányzatot tartották számon hazánkban. Ugyanakkor a propaganda célokat szol-

gáló sajtó üzenete az volt, hogy vissza kell állítani a nemek közötti „természetes rendet”, 

                                                           
34 Nők emancipációja. Kislexikon 

35 Bozóki A. - Sükösd M. (1991): A „nőiség” mint felforgatás: a feminizmus és az anarchista 

szellemiség, Anarchizmus, (Modern ideológiák) Századvég Kiadó, Budapest 
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véget kell vetni a nők önzésének és érvényesülési vágyának, hasonló jelszavakkal élve, 

mint: A fiúk nem főznek, a lányok nem szerelnek.36  

Az ígért egyenjogúság helyett az újkonzervatív propagandának csak a nők leterhelt-

ségének növelését sikerült elérnie: a Kádár-korszak „visszalépése” a Rákosi-korszakhoz 

képest, az egyetlen engedélyezett ideológia nevében a nyugati ideológiáktól elzárkózó 

rendszer a nőket beletörődésre kényszerítette. Választás és ismeretek hiányában a nők a 

hagyományos szerepekkel azonosultak, ehhez mérten építették női identitásukat és adták 

át a következő generációnak is. A politikai hatalom és a média egyfajta manipulációjá-

nak eredménye lett a rendszerváltáskor felismert társadalmi elmaradottság, a tradicioná-

lis értékek szerinti nemi szerepfelosztás (ami újabb elmaradottságot jelentett a nyugati 

társadalmakhoz képest). 

6. Nemi szerepek, a nők helyzete és lehetőségei Magyarországon 

6.1. A rendszerváltás utáni helyzet 

Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat alapján elmondhatjuk, hogy ma Magyaror-

szág a családorientált társadalmak közé sorolható, ami a hagyományos női szerepeket 

prioritásként kezeli. A tradicionális szerepfelosztás a többségi társadalom által elfoga-

dott, ideálképként él a magyar társadalomban. A konzervatív szellemiség uralja a nemi 

szerepek kérdését, a nők munkavállalása, a gazdasági aktivitás, mint kényszer jelenik 

meg, ugyanis a családfenntartó szerepet a férfiaknak szánják. A felmérések azt mutatják, 

hogy Magyarországon a hagyományos szerepek felcserélését a többség határozottan 

                                                           
36 Lévai Katalin (2000): Miért nincs Magyarországon feminizmus? A nő szerint a világ, Osiris, 

Budapest, 195-200.old 
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ellenzi.37 Az államszocializmusban kialakult értékrend átöröklődött a rendszerváltással, 

és a nemzetközi összehasonlító felmérések is azt mutatják, , hogy a magyar társadalom 

erősen ragaszkodik a hagyományos értékekhez. 

Azt gondolhatnánk, hogy az új ideológiák beáramlásával már változás tapasztalható a 

nemek kérdésének terén, de csak úgy, mint a gazdasági rendszer átalakítása, ez egy lassú 

folyamat. A munka nélkül maradt nők a család és az otthon védelmezőjének szerepét 

tölthették be újra, így anyagilag teljes mértékben a családfenntartótól, a férfitől függtek. 

A politikai diskurzus konzervatív jellege a rendszerváltás után is megmaradt, ami a csa-

lád fontosságát és a nő anya szerepét hangsúlyozta. 

6.2. Hagyományos és modern értékek 

A férfi-női szerepekkel kapcsolatos össztársadalmi elvárás nem feltétlenül esik egybe 

az egyén individuális beállítottságával. Lehetséges, hogy az egyén alapvetően modern 

gondolkodása ellenére a társadalom egészére inkább a tradicionális beállítottság, érték-

rend jellemző. Ez az eltérés feszültségeket generálhat az egyén és a társadalom viszo-

nyában, megnehezítve az egyéni életcélok megvalósítását, akár a karrierrel, akár a csalá-

di élettel, gyermekvállalással kapcsolatosan.38 A mai magyarországi nemi szerepek kér-

dését illetően jelen van a társadalom és az egyén közötti feszültség, ami a tradicionális és 

a modern értékek egyidejű meglétével magyarázható. A szocializmusban felnőtt generá-

                                                           
37Pongrácz Tiborné (2005): Nemi szerepek társadalmi megítélése. Egy nemzetközi összehasonlító 

vizsgálat tapasztalatai. Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, TÁRKI, Adat-

bank, Női Adattár 

38 Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit (2011): Nemi szerepek és a közvélemény változásának 

kölcsönhatása. Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, TÁRKI, Női Adattár 
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ció a hagyományos mintákat adta tovább gyerekeinek, akiket már a rendszerváltás utáni 

nyitottság jellemez (főként az internet terjedésével). Másrészt az Európai Unióba való 

belépéssel a nemek esélyegyenlőségének biztosítása terén számos kötelezettséget vállalt 

Magyarország, amiket csak hagyományos szerepekkel és a nemi sztereotípiákkal szakít-

va lehet megvalósítani.  

A jogi szabályzás, a diszkrimináció tilalma, az európai uniós irányelvek, és a közös-

ségi politika elviekben biztosítják a lehetőséget arra, hogy az egyén saját céljai és érték-

rendje szerint cselekedjen és válassza meg hivatását. Biztosítani szeretnék többek között: 

az egyenlő bánásmódot a munkaerő piacon, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, vagy 

a nők közéleti szereplésének erősítése. Az Európai Unió és a tagállamok erőfeszítései 

ellenére a nemek közötti esélyegyenlőség még ma sem valós jelenség, legfeljebbpolitikai 

irányelv. A legtöbb országban még mindig jelentősek a bérkülönbségek, elvétve találni 

csak nő minisztert vagy magas szintű gazdasági vezetőt, mindennaposak a diszkrimina-

tív álláshirdetések.39 Ma is (akárcsak az államszocializmus alatt) egyfajta esélyegyenlő-

ségi diskurzussal találkozunk, a nemzetközi szinten elfogadott „gender mainstreaming” 

elvével, ami „a nemi szempontok érvényesítésének folyamatát jelenti minden tervezett 

tevékenységben, beleértve a törvényhozást, a politikaalkotást, és a programok tervezését 

                                                           
39 Mit tesz az EU a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségért? Nők és férfiak közötti esélyegyenlő-

ség az Európai Unióban és Magyarországon, Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszerve-

zete 
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is, valamennyi területen, minden szinten.”40 Ezek megvalósítása nehézkes egy tradicio-

nális értékeket képviselő és sztereotípiákkal terhelt társadalomban.  

Ahogy a dolgozatom első fejezetében már kifejtettem, a nőknek munkavállalásunk 

során olyan rejtett, diszkriminatív társadalmi mechanizmusokkal kell szembenézniük, 

amiket ugyan felismer a társadalom, de számos kutatás és felmérés igazolja jelenlétüket 

(például az üvegplafon-jelenség), valamint azt, hogy nehezen, vagy egyáltalán nem lehet 

kiküszöbölni őket. A hagyományos értékek, a nemi szerepfelosztások és a sztereotípiák 

együttes jelenléte termeli újra a diszkriminatív helyzeteket, amelyek ellen jogilag nem 

lehet fellépni, vagy egyszerűen csak nem mernek az érintettek.  

Az esélyegyenlőségi politikával és a nemzetközi tapasztalatcsere előmozdításával ma 

Magyarországon a demokrácia és jogegyenlőség szellemében szabad választási lehető-

sége van a nőknek, a családanya és a dolgozó nő szerepét is vállalhatják, elviekben a 

keretek adottak. A kérdés az, hogy mennyire sikerül ma céljai és értékei szerint csele-

kedni a nőknek és milyen diszkriminatív helyzetekkel szembesülnek tanulmányaik, de 

főleg munkavállalásuk során.  

Dolgozatom első felében a nemi identitás kialakulását meghatározó tényezőket vet-

tem sorra, majd a nők munkaerőpiaci-helyzetét meghatározó jelenségeket. Az interjúk 

értékelését ezen szempontok alapján végzem. A második részében arra szeretnék választ 

kapni, hogy a hagyományos és modern értékek skáláján hol helyezik el magukat, és 

milyen értékeket képviselnek interjúalanyaim. A tradicionális és modern szerepek közül 

                                                           
40 A gender mainstreaming elméletéről.Nemre való tekintettel, Kézikönyv a nők és férfiak közötti 

társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról, E/004. számú Fejlesztési 

Partnerség Budapest, 2008. 
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mit vallanak magukénak, és hogyan építik fel női nemi identitásukat ebben a kettős ér-

tékrendű szakaszban, ahol a társadalmi elvárások ütköznek az egyéni célokkal. Az inter-

júk összehasonlítása és értékelése során választ szeretnék kapni arra, hogy ma Magyar-

országon minek hatására választanak a nők férfias munkát, mi motiválja őket, mind ez 

hogyan függ össze a mai társadalomban élő nemi szerepekről alkotott képpel. Némileg 

általánosabban fogalmazva: a férfias munkát választó nők háttérhelyzetét arra használom 

fel, hogy rajta keresztül próbáltam meg értelmezni a fentebb feltárt, történelmi és társa-

dalmi tényezőkből táplálkozó kettősség természetét. 

7. Interjúk 

7.1. Módszertan 

Dolgozatom utolsó részében bemutatom az interjúkból megismert élethelyzeteket és 

a megkísérlem levonni a végkövetkeztetést. Az elméleti és történeti alapvetés után az öt 

interjút hasonlítottam össze és értékeltem adott szempontok alapján. A narratív interjú-

zási technikával az volt a célom, hogy a kiválasztott öt nő életéről, életútjáról és jövőbeli 

céljaikról információkat, kisebb elbeszélést kapjak. Azért ezt a technikát választottam, 

mert úgy gondolom, hogy az egyéni tapasztalatok olyan tudást képviselnek, amelyek 

képesek visszatükrözni a magyar társalom egy egészen mikro-szintű, de fontos problé-

máját: a határhelyzetben lévő nők helyzetét a munkaerő piacon, férfias munkakörben. A 

narratív élettörténeti interjúkban az emlékezés során az alany identitása nyilvánul meg, 

egyfajta önbemutatást végez, miközben a társadalmi valóságról is képet kapunk.41Saját 

                                                           
41 Kovács Éva (2006): Interjús módszerek és technikák, 5. előadás az adatfelvétel módszerei, 

Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom és kultúrakutatásban, Szabadbölcsészet 
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történetüket, más-más szempontból közelítették meg, de helyzetükből adódóan hasonló 

tapasztalatokkal bírnak, ami egyértelművé teszi, hogy a relatíve konzervatív-patriarchális 

közegben szocializálódott, de individuálisan magasabb szabadságszintet igénylő nők 

sajátos csoportot képeznek korunk magyar társadalmában 

Empirikus munkám kiindulási pontjának Magyari-Vincze Enikő megfogalmazása 

szolgált: „a feminista kutatásnak a nők megélt tapasztalataira kell rávilágítania, ezért 

ennek legmegfelelőbb kutatási módszerei a minőségi módszerek”. Ugyanakkor a szerző 

is kiemeli, hogy a statisztikáknak sokszor meggyőzőbb erejük van, mint egy-egy narratí-

vának, egy táblázat vagy egy diagram jobban szemlélteti például a nők politikai részvé-

telének arányát vagy a munkaerő piaci helyzetét. A statisztikák kitűnően használhatóak 

arra, hogy rámutassanak a létező társadalmi problémák meglétére, és arra, hogy a rend-

szer-mechanizmusok egyenlőtlenségek termelnek.42 

A Magyari-Vincze Enikő szerint azon kutatások tekinthetők feministának, amelyek a 

nőkkel és a nemek közötti hatalmi viszonyokkal kapcsolatban tesznek fel kérdéseket, 

ezeket a való életből veszik és alárendeltek (a nők) szemszögéből tekint a kutatás tárgyá-

ra. Ezen fajta megismerés nem újabb elméletek gyártását célozza, hanem az egyén élet-

útjának megismerésén keresztül a nőkkel kapcsolatos társadalmi problémákra kíván 

reagálni, és megoldási lehetőségeket keresni arra, hogy miként lehet a hatalmi viszonyo-

kat partneri kapcsolattá alakítani. Az empirista feminizmus szerint a nők azért tudnak 

hiteles képet adni a nők helyzetéről, mert tapasztalataikat megosztva tudást adnak át, 

alárendelt helyzetükből kifolyólag jobban belátják a társadalmi rend egész spektrumát 

                                                           
42 Magyari-Vincze Enikő (2006): A feminista megismerés problémái, I.A feminista szemlélet, 

Feminista Antropológia elvek és gyakorlatok között. Desire Alapítvány kiadó, Kolozsvár, 39-40. 
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(mint az uralmi státuszban lévők, jelen esetben a férfiak), akiknek nem érdekük a status 

quo megváltoztatása.43  

7.2. Szempontok 

Ebben a feminista szemléletmódban végeztem a kutatásom, és kértem fel az adatköz-

lőket, hogy meséljék el élettörténetüket. Vezérfonalként annyit határoztam meg, hogy a 

kérdésem, amire minden esetben választ szerettem volna kapni az a volt, hogy miért is 

választották ezt a pályát, és hogyan élték meg ezzel kapcsolatos tapasztalataikat eddigi 

életük során. Az összehasonlítás fejezetben a fő kérésem az volt, hogyan alakult a női 

identitásuk, milyen elemekből építkeztek és hogyan fogadta környezetük, illetve maguk 

az interjúalanyok hogyan élték meg (a sokszor diszkriminatív) élethelyzeteket, továbbá 

hogyan, milyen értékek alapján helyezik el magukat a relatíve patriarchális magyar tár-

sadalomban.  

8. Az interjúk feldolgozása és összehasonlítás 

Öt interjút készítettem 20-23 éves korosztályban, olyan nőkkel, akik már túl vannak a 

sikeres pályaválasztáson, a munkaerőpiacra nemrég, vagy még nem léptek be. A közös 

bennük, hogy mint az öten tudatosan férfias pályát választottak, jelenleg képzik magukat 

vagy gyakorlatot szereznek a munkájukban. Így talán elmondható, hogy abban az idő-

szakban készültek az interjúk, amikor friss és új élmények érték azadatközlőket, pár éve, 

van, aki csak pár hónapja került be a férfiak által dominált területre.  

                                                           
43 Magyari-Vincze Enikő (2006):.A feminista megismerés problémái, I.A feminista szemlélet, 

Feminista Antropológia elvek és gyakorlatok között. Desire Alapítvány kiadó, Kolozsvár, 35-47. 



312 

Adatközlőimről fontosnak tartom elmondani, hogy mind az öten nyitottak voltak az 

interjúval kapcsolatban, még ha nem is tudták pontosan, hogy mit várok el tőlük. A nar-

ratív interjúzás lényegét figyelembe véve, csak annyit kértem tőlük, miután megadtam a 

témám főcímét, hogy meséljék el az élettörténetüket. A találkozások során már egy szte-

reotípiát sikerült megcáfolni, hiszen mind az öten nőies vonásokkal rendelkeznek és sem 

gesztusaikban, sem egyéb megnyilvánulásukban nem véltem felfedezni maszkulinnak 

tartott jegyeket. Külső megjelenésük alapján nem tudná senki behatárolni, hogy mivel is 

foglalkoznak, hogy férfias foglalkozást választottak. A szocializmus szimbólumai, a 

férfias nőkről alkotott kép sem áll összhangban interjúalanyaim kinézetével. 

8.1. Hajnalka, minősített hegesztő 

Első interjúalanyom a 22 éves Hajnalka volt, aki nemrégiben végzett minősített he-

gesztői tanfolyamot. Hajni egy kis lélekszámú településen nőtt fel két idősebb bátyjával, 

a Bükk-hegységben. Gyerekkorában sok időt töltött a nála nyolc, és hat éves bátyjaival, 

akik nehezen kezelték a kislány állandó jelenlétét, de ennek ellenére mindenhova ma-

gukkal vitték, és engednék neki, hogy részt vegyen a játékukban. Például amikor motort 

szereltek, Hajni akkor is csatlakozott hozzájuk és próbált segíteni nekik. Az általános 

iskolában verekedett, kergetőzött a fiúkkal, ahogy ő megfogalmazta, volt olyan rossz, 

mint a fiúk. Hajni mindig is fiúsabbnak tartotta magát az átlagnál, nem sírt sokat gyerek-

ként. Tinédzser korában terepnadrágot hordott, rockzenét hallgatott, és bokszolt a báty-

jával. Az általános iskolából kikerülve, egy műszaki középiskolában tanult tovább, ahol 

a lányok aránya elenyésző volt a fiúkéhoz képest. Hajni hamar beilleszkedett a közös-

ségbe és megtalálta a közös hangot osztálytársaival. A harmincnégy fős osztályban tíz 

lány tanult, de Hajni a fiúkkal több időt töltött az iskola falin belül és kívül is. A közép-
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iskolás évei alatt viszonylag jó kapcsolatba került velük, de bizalmi szálák nem kötötték 

egyik kortársához sem, csak havernak tartotta őket. Osztálytársai is elfogadták és befo-

gadták a maszkulin közösségbe, és ha szexuálisan vonzódtak is hozzá, nem nyilvánítot-

ták ki. Tizenévesen érdeklődött a motorok iránt, több alkalommal is volt balesete, de 

mindezek ellenére mai napig is szereti a kétkerekű járműveket. Első komoly párkapcso-

latában jól érezte magát, olyan dolgokat ismert és tanult meg párja mellett, amit ma is 

szeret, és szeretni is csinálni a közeljövőben, ekkor kezdett el hegeszteni. Tizenhét éves 

korában, a középiskola alatt, első kapcsolata alatt kezdett el dolgozni a vendéglátásban. 

A továbbtanulás nem foglalkoztatta, de már a vendéglátásban sem érezte jól magát, 

többször váltott munkahelyet is. Az érettségi után elkezdett egy mixer tanfolyamot, hogy 

képesítést szerezzen, majd a kezdeti kudarcok ellenére sikerült bekerülnie egy államilag 

finanszírozott hegesztői képzésre. A nyolc hónapos tanfolyam alatt szembe kellet néznie 

a nehéz fizikai munkával, a férfiak csodálkozó tekintetével, volt, amikor szexuális köze-

ledésükkel is. A szakmai végzettség megszerzése után újabb nehézségekkel találkozott, 

már a munkaerő-piacon, a munkaadók, vagy neme miatt vagy munkatapasztalat hiányá-

ban utasították el. Jelenleg is munkát keres párjával együtt, akit a tanfolyamon ismert 

meg és szintén minősített hegesztői végzettséggel rendelkezik.  

8.2. Ágnes, mérnökinformatikus hallgató 

Ágnes, 20 éves, idén sikeresen felvételizett a miskolci egyetem mérnökinformatikai 

szakára. Már gyerekkorában érdekelték a számítógépes programok. Édesapja másodál-

lásban informatikus, így kislányként volt alkalma közelebbről is megismerni a számító-

gépes technika világát, mikor együtt javították a számítógépeket. Szemüveges, rövid 

hajú kislányként volt rá alkalom, hogy fiúnak nézték, de ő magát sosem tartotta fiús 
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lánynak. Általános iskolában az egyik tanárnője úriembernek szólította, mivel hogy 

külső megjelenése alapján fiúnak tartotta. Ági ennek hatására el kezdett szoknyát horda-

ni, megnövesztette a haját, és lányokkal barátkozott. Ma már szívesen hord szoknyát és 

karcsúsított ruhákat, de ebben nagy szerepe a táncnak is. Tíz éves korától, heti két alka-

lommal járt táncolni, ahol rákényszerült a női szerep elsajátítására és a fellépések al-

kalmával mini ruhákban kellett megjelennie a színpadon. Ugyanakkor a táncot fontosnak 

tartja, hiszen akkor a férfi irányítja a nőt, de mégis együttműködnek a lépésekben. Ágnes 

a táncot a hagyományos szerepek egyik terének tekinti és a mai helyzetet a megvalósult 

egyenjogúságként. Merni kell másnak lenni, ahogy ő fogalmazott, traumaként élte volna, 

meg ha a karácsonyfa alatt nem matchbox kisautók várjak, hanem egy sminkkészlet. 

Húsz éves korára már tudta, hogy mivel is szeretne később foglalkozni, informatikusként 

szeretne alkotni valami maradandót az utókor számára. Az egyetemi csoportban egyedüli 

lány, de könnyen beilleszkedett a fiúk közé a közös érdeklődési körüknek köszönhetően. 

Észre sem veszi, hogy nincs más lány rajta kívül a társaságban, annyira jól kijön a cso-

porttársaival, de a női dolgokat a barátnőivel beszéli meg. A jövőben szeretne elhelyez-

kedni az informatika világában. Ági tudja és fel is van rá készülve, hogy akár állásinter-

júk során is, lehetséges, hogy a férfi jelölteket részesítik majd előnyben, hiszen az infor-

matika hagyományosan értelemben férfias terület. A szükséges motiváció meglétével, a 

szakmai tudás elsajátításával, és hallgatótársaival, később munkatársaival kialakított jó 

munkaviszony talán már csökkentetni tudja hátrányos helyzetét a munkaerőpiacon, és 

sikeres lehet abban, amit igazán szeret. 
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8.3. Viktória, rendőrnő  

Viktória, 22 éves, rendőrnőként dolgozik jelenleg. Viktória egy kis Borsod megyei 

faluban született. Már óvodában fiús kinézte volt, nagyszájú, akaratos gyerekként vere-

kedni is szeretett. Gyerekkorában sok időt töltött fiúkkal, akikkel együtt focizott és ját-

szott, főleg az unokatestvérével töltötte ideje nagy részét. Nagy hatással volt rá a Rendőr 

akadémia című film, amikor is eldöntötte, hogy rendőr lesz. Később egyre jobban eltávo-

lodott gyerekkori álmától. Szeretett táncolni, de a rózsaszínt és a hercegnős játékokat 

sosem kedvelte. A színjátszás is érdekelte, így dráma tagozatra jelentkezett, ahova felvé-

telt nyert. A gimnáziumi évei megahatározóak voltak számára, de tudta, hogy a színját-

szás nem neki való. A középiskola végén nem talált olyan egyetemi szakot, ami felkel-

tette volna érdeklődését. A pályaválasztás során figyelembe vette szülei tanácsát, érdek-

lődési körét, ugyanakkor változatos munkát akart végezni a jövőben. A rendőrség anyagi 

és munkalehetőség szempontjából biztos pontnak, és jó választásnak tűnt. A többszörös 

túljelentkezés ellenére Viktóriának sikerült átmennie a fizikai, az orvosi és műveltségi 

felvételin. A képzés nem volt egyszerű, de személyiségére és fizikai erőnlétére pozitív 

hatással volt, rendet és fegyelmet tanult. A gyakorlatokon a férfiak szintjén teljesített, 

még ha többször is kellett bizonyítania a kételkedő kiképzőknek. Viktória a gimnázium-

ban elsajátított színészi képességeit a rendőr szakmában jól tudja kamatoztatni. Ahogy ő 

fogalmazott, munka közben is szerepet játszik, a civil személyiségétől teljesen el kell 

vonatkoztatnia. Munkája során érik nőként „inzultusok”, a férfiak megjegyzései min-

dennaposak. Viktória szerint a férfiak erőfölényén szellemi fölénnyel tud felülkerekedni. 

A magánéletét teljesen elválasztja a munkájától. A határozott, kemény fellépés jellemző 

rá munka közben, a párkapcsolatában és a civil életben érzékeny, nőies, de ugyan úgy 
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határozott is tud lenni. Kollégái rendszeresen bókolnak neki, de megtanulta kezelni a 

helyzetet. Szereti, ha munkahelyén is nőként kezelik, a férfiak fizikai erőfölényét elisme-

ri, nem hisz a különbségeket figyelmen kívül hagyó egyenlő bánásmódban. Negatív, és 

pozitív hatások egyaránt érik, de kitartásával és határozottságával nőkét is megállja he-

lyét a szakmában.  

8.4. Veronika, mérnökhallgató  

Veronika, 23 éves, gépészmérnöknek tanul a fővárosban, az egyetem mellett dolgo-

zik. Veronika egy kisvárosban nőt fel, a nála 4 évvel fiatalabb húgával együtt. 17 éves 

volt, amikor szülei elváltak, édesapjával semleges kapcsolata volt, édesanyjával viszont 

jó a viszonyuk. Már az általános iskolában kitűntek képességei, a matematika és a szá-

mok világa már ekkor közel állt Veronikához. Versenyekre, szakkörökre járt, és az édes-

anyjával is gyakorolt, hogy minél jobb eredményeket érjen el. Hetedik osztályos korában 

ment gimnáziumban, ahol nem fektettek elég hangsúlyt a versenyre való felkészítésre. 

Veronika nem tartotta jó osztályközösségnek a középiskolás csoportját, kevés fiú osz-

tálytársa volt, és a tízedik osztálytól kezdve csak lányok maradtak. 14 éves korában 

tudatosult benne, hogy jobban érzi magát fiúk társaságában. A gimnáziumi lányközös-

ségben nem mindig érezte jól magát, a kibeszélésekkel és félremagyarázásokkal szemben 

a nyílt véleményvállalást többre értékelte. Vera már általános iskolás korától kezdve 

zenélt, furulyázott, majd fuvolázott. Ennek köszönhetően bekerült egy zenekarba, így 

egy új társaságba is, ahol a fiúkkal is megtalálta a közös hangot. Mikor a pályaválasztás-

ra került sor, Veronika tudta, hogy képességeiből és érdeklődéséből kifolyólag, termé-

szettudományos pályán szeretne elhelyezkedni. Döntésében meghatározó tényező volt, 

hogy édesanyja is gépészmérnöki végzettséggel rendelkezik, és magas kereseti lehető-
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ség. Az akkori párja igyekezett lebeszélni a fővárosi iskoláról, ahol komoly követel-

ményrendszernek kell megfelelni, de végül a gépészmérnöki szak mellett döntött, és 

felkerült Budapestre. Az egyetem mellett Vera dolgozni kezdett, diákmunkákat vállalt, 

hogy biztosítani tudja a megélhetését. A munkát és az egyetemet nehezen tudta össze-

egyeztetni, romlott a tanulmányi átlaga, és a kollégiumból is elküldték. Az egyetemen 

kezdetben csak fiúkkal barátkozott, évek teltek el, mire lányokat is megismert. A szak-

irányon összesen hatvan fő tanul, ahol a lányok száma körülbelül tíz. Kezdetben tettek 

kétértelmű megjegyzéseket rá a fiúk, de az egyetemen és a munkahelyén is, aki ismeri, 

az tudja, hogy ezt jobb elkerülni. Veronika jobban érzi magát fiúk társaságában, elmon-

dása szerint ott nincs csacsogás, lelkizés, se játszmák. A szaktársai részéről is kölcsönös 

az elfogadás, segítőkészek és befogták Veronikát a közösségbe. Ugyanakkor az oktatók 

részéről nem mindig pozitívak a visszajelzések. Több olyan eset is volt, amikor a neme 

miatt érezte magát hátrányos helyzetben adatközlőm. Például egyik oktatatója nyíltan 

közölte vele: „Magából aztán nem lesz mérnök.”. A másik eset az volt, amikor a konzu-

lense, a szoknya-dekoltázs párosítást javasolta, ami hozzájárulhat a vizsgán való sikeré-

hez. Veronika szerint teljes mértékben emberfüggő, hogy hogyan viszonyulnak hozzá a 

férfias pályán. Jelenlegi munkahelyén, a multinacionális környezetben nem érzi hátrá-

nyos megkülönböztetésnek jelét, ami szerinte az etikai szabályokkal magyarázható. A 

szakmájában is elismerik a cégnél. 

8.5. Dorina, katonanő  

Dorina, 21 éves, katonai kiképzésen vesz részt jelenleg is. Adatközlőm Heves me-

gyében nőtt fel, 15 éves volt, amikor szülei elváltak. Édesapjával nem ápolt harmonikus 

kapcsolatot, de mindig is bizonyítani szerette volna neki, hogy végig tudja vinni elhatá-
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rozásait. Gyerekkorában szertett babázni, lányos dolgokat csinálni, de az óvodában in-

kább a fiúkkal játszott. Tizenévesen több életpályát is elképzelt magának, a táncosnőtől 

kezdődően az igazságügyi orvos szakértőig. Elszántan ált hozzá az orvosi karrierhez, 

hiszen boncolásra is járt, de a több éves tanulás igénye miatt feladta terveit. Tizenévesen 

bekerült egy fiú társaságba, ahol nem kellett hallgatni a lányok hisztériáit. A gimnázium 

utolsó éveiben, bűnügyi nyomozó szakirányra készült, ami miatt a szemét is megműtette. 

De hamar rájött, hogy ezek az egyetemi órák nem neki valók. Az interneten keresgélve 

talált rá a hadtudományi kar, katonai vezetői szakára, ami elnyerte a tetszését, hiszen a 

tanulás mellett, a fizikai kiképzés is a képzés része. Egy főhadnaggyal, és a képzésben 

résztvevőkkel is sikerült beszélnie, aki megpróbálta lebeszélni a szakról Dorinát, mert 

szerintük nőként nem állta volna meg a helyét. Dorina terveit a sikertelen felvételi hiúsí-

totta meg, de ennek ellenére kitartott célja mellett, és megfogadta, hogy megszerzi a 

hadnagy címet. Első lépésként jelentkezett egy katonai toborzóba, szinte azonnal értesí-

tették, hogy részt vehet a kiképzésen. A fizikai kiképzés megterhelő volt, hogy lesérülve, 

betegen érkezett haza, de mindig várta a folytatást. Dorina szerencsésnek tartja magát, 

hiszen olyan felettese van, aki bíztatja, ha fogytán van az energiája. Interjúalanyom pár 

hónapja kezdte a kiképzést, még negatívumok nem érték, katonatársainak 90 százaléka is 

elfogadta a lányokat a csoportban. Elmondása szerint van egy-két társa, akit zavar, ha 

tőlük jobban teljesít egy feladatot. Dorinának már pár hónap alatt sikerült bebizonyítani, 

hogy megállja helyét a férfias terepen. Körülbelül a száz fiú mellett kilenc lány kezdte el 

a kiképzés, de pár hét után ketten feladni kényszerültek, mivel lelkileg és fizikailag sem 

bírták a leterhelést. 
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8.6. Hagyományos értékek: nőies és férfias tulajdonságok 

Az interjúkból arra következtettem, hogy az adatközlők a hagyományos értékrende-

ket ismerik, szocializációjuk során elsajátítottak ugyan úgy, mint a magyar társadalom 

tagjainak többsége. Miután felvázoltam nekik, milyen témán dolgozom, élettörténetüket 

a női és férfi tulajdonságokhoz mérten mesélték el. Többen kiemelték, hogy mit tartanak 

nőies viselkedésnek és mit férfiasnak, tehát tudatosan reflektálnak a nemi szerepük egyes 

elemeire, ami elüt az átlagos magatartástól.  

Például Hajnalka többször is hangsúlyozta, hogy fiúsabb volt, és kevesebbet sírt, 

mint a lányok, ezzel is arra utalva, hogy férfiasnak tartott tulajdonságai is vannak. Ágnes 

az élettörténetét egy szembeállítással indította: „Szeretem a rózsaszínt, a magas sarkú 

cipőket, a mini-ruhákat, a táncot, a cicákat, a női magazinokat lapozgatni, sütni, főzni, 

vásárolni. Szeretem a sört, az autókat, legfőképpen a Forma1-et, meccset nézni, számí-

tógépes játékokkal hajnalig játszani, tudni mi az a console, lagg, frag, FPS.” Ebben az 

idézetben is felfedezhető a különböző tulajdonságok besorolása, a nőies és férfias kate-

góriákba.  

Ágnes elmondása szerint, nem gondolkozott ezen a jelenségen, csak miután felkér-

tem az interjúra, amiből kiderül, hogy a hagyományos értelemben vett nőies és férfias 

minták közé pozícionálja magát. Ugyanakkor egyfajta kényszerként élte meg a nőies 

ruhákat és viselkedési formák elsajátítását. „10 évesen írattak be szüleim egy művészet-

oktatási intézménybe, ahol heti kétszer társastáncot és egyszer néptáncot tanultam. Mint 

tudjuk mindkettő páros tánc, így rá voltam kényszerülve a női szerep eljátszására.” Ez 

az este jól mutatja, a társadalmi kategorizálást, a női szerepek konstrukcióját és a velük 
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járó megfelelési kényszert. Sokszor észrevétlenül is engedünk a társadalmi normáknak, 

ahelyett, hogy egy egyéni identitásunkat kezelnénk prioritásként.  

8.7. Sztereotípiák 

Az interjúkban saját magukat pozícionálták a férfias és nőies értékek skáláján, de az 

interjúalanyok közül többen is hoztak arra példát, a legtöbb esetben negatív tartalmú 

eseteket, amikor munkájuk, tanulmányaik során bekategorizálják őket. Vagy is szemé-

lyiségük és képességük ismerete nélkül, nemük szerint, nőiesnek vélt tulajdonságokat és 

képességeket társítottak hozzájuk. Az interjúalanyok sokszor szembesülnek a nemi szte-

reotípiákkal, ami a női identitás bizonyos számú szerepre és viselkedési mintára való 

leegyszerűsítését jelenti.44 

Veronika műszaki egyetemen szerzett tapasztalatai kitűnően példázzák a sztereotip 

magatartást: „…záróvizsga előtt egy-két héttel, találkoztam a konzulensemmel, aki annyit 

tudott hozzátenni, hogy ne izguljak menni fog, szépen ki kell öltözni, mini szoknya-

dekoltázs. Én pedig köpni-nyelni nem tudtam, hogy ez most ennyire egyszerűnek néz, 

hogy e nélkül nem mennék át…” Veronika esete egy mindennapos sztereotípiára mutat 

rá, ami a nők többségével megesik, ha megmérettetés előtt áll, legyen az vizsga, felvéte-

li, vagy állásinterjú. Az említett konzulens a „tanácsával” arra utalt, hogy a szoknya-

dekoltázs párosítás csökkentheti a hátrányos helyzetét férfi szaktársaival szemben, vagy 

is a külső megjelenésével akár javíthat a vizsgaeredményén. Ez a megjegyzés magában 

hordozza a nők hátrányos helyzetének elismerését, illetve konzerválását. A sztereotípiák 

miatt sokan hajlamosak azt feltételezni, hogy a nőknek nincs műszaki érzékük, vagy nem 

                                                           
44 CEFA asbl (2009): Qu’est-ce qu’un stéréotype appliqué au genre ? Analyse N° 9. 
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rendelkeznek mérnöki tulajdonságokkal, így a női adottságnak vélt, csinos, elegáns meg-

jelenésük segítségével sikerülhet javítani (vagy rontani) a vizsgaeredményeiket. 

Második példaként Dorina esetét hoznám fel, amit az alábbi módon mesélt el nekem: 

„…elkezdtem beszélgetni egy másodéves sráccal, és egy főhadnaggyal, aki, amikor meg-

hallotta, hogy engem a katonai vezetői alapszak érdekel, annyit mondott: Ne, mert nő 

vagy! Akkor döntöttem el, hogy de, nekem ez kell, ezt szeretném csinálni és egy óra alatt 

sikerült is meggyőznöm, hogy ott a helyem.” Egyrészt ezen eset is jól tükrözi a nőkkel 

szemben felállított sztereotípiákat, hiszen mikor Dorina elmondta, hogy katonának ké-

szül, a nemére hivatkozva próbálták lebeszélni elhatározásáról, hiszen gyenge nőkét 

nehezen állná meg a helyét a férfiak között. Másrészt, amikor már volt lehetősége Dori-

nának beszélni a céljairól és képességeiről, saját identitásának világába betekintést nyúj-

tania, akkor már sikerült meggyőzni hallgatóságát, és ugyanakkor megtörni a vele szem-

ben felállított sztereotípiákra alapozott előítéleteket.  

A nők gyakran szembesülnek a nemi sztereotípiákkal a mindennapok során a magán-

életben, de a munkahelyen és az oktatási rendszeren belül nehezen, vagy nem tudnak 

ellenük fellépni. Nem mindig kapnak lehetőséget a bizonyításra, ha igen újra és újra 

bizonyítaniuk kell, hogy képesek akár férfias munkát is végezni. A nemi alapon történő 

kategorizálás feloldására a megoldás, ha a nők saját identitásuk alapján cselekszenek, 

majd bizonyítanak, végül megcáfolják azokat, és nem idomulnak a behatárolt szerepek-

hez. 

8.8. Szocializáció 

Az egyén életében a szocializáció meghatározó folyamata a nemi szerepek eltanulá-

sában és a nemi identitás alakulását is befolyásolja. Az egyéni tulajdonságok mellett az 
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interjúalanyok érdeklődési körének kialakulásában nagy szerepet játszott a közvetlen 

környezet, az első szocializációs közeg, a család, a család egy-egy tagja, akire mintaként 

tekinthettek pályaválasztásuk során.  

Ágnes és Vera esetében a szülők foglalkozása megegyezik a választott pályájukkal, 

mindketten mérnöknek tanultak tovább. Hajnalka és Viktória gyerekkorában pedig a 

fiúkkal való közös nevelkedés, a fiú rokonok és a testvérek voltak hatással rájuk. Az 

mindegyik interjúalanyomra igaz, hogy közvetlen környezetükből kaptak megerősítést és 

bíztatást, ami sokat segített abban, hogy a számukra megfelelő pályát válasszák.  

A család mellett a kortárscsoportok és a párkapcsolati tapasztalatok is befolyásolják 

az egyént döntéseiben. Például Hajnalka pálya-, és munkaválasztását párkapcsolatai is 

befolyásolták: „Dáviddal három évig voltunk együtt, hegesztő volt a szakmája. Ő mutat-

ta meg először, hogy mi is ez, néha hegesztettem is vele. Emlékszem akkor hegesztettem 

először, de nem utoljára. Vele sok mindent átéltem, amin most megyek keresztül jelenleg, 

főleg a munkahelykeresést. Láttam, hogy mennyi pénz van ebben a szakmában, a hegesz-

téssel jól lehet keresni, én meg nem akartam csóró lenni.” 

8.9. A nemi és a szakmai identitás  

A dolgozatom előző fejezetében már vázoltam a mai magyarországi helyzetet a ne-

mek szempontjából, ami alapján elmondható, hogy egyszerre vannak jelen a hagyomá-

nyos, és modern értékek is a társadalomban. Erre a kettőségre az interjúalanyaim történe-

teiből is következtethetünk.  

Akik a magánéletükbe is betekintést engedtek, azokról elmondható, hogy szakmáju-

kon kívül, a párkapcsolataikban is a főleg hagyományos értékeket követik. Például Ág-

nes a táncban azonosul a tradicionális nő szereppel, Viktória a magánéletében a nőies 
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tulajdonságokat vallja magáénak. Ugyanakkor az mindegyik interjúalanyomra igaz, hogy 

a szakmájukban, a munkájuk során főként a férfiasnak tartott tulajdonságokkal azono-

sulnak.  

Tóth Eszter Zsófia a Kádár leányai című könyvében említést tesz a „munkahelyi 

nemről” és a „magánnemről”. A férfias foglalkozást választott nők idomulnak férfi mun-

katársaikhoz, beszédstílusukban, bizonyos esetekben az öltözködési stílusukban is. Az 

otthoni környezetükben viszont magánnemük szerint viselkednek, amiben főként a női 

tulajdonságok fedezhetőek fel.45 Ez az elmélet érvényes azon nők többségére, akik férfi-

as területen dolgoznak. 

Viktória a színészet és a munkája között vont párhuzamot, ami bizonyítja, hogy a 

munkahelyen szerepeket játszik, a civil életben megváltozik a viselkedése. A munkahe-

lyi és magánnem létét szintén Viktória példája tükrözi: „Én személy szerint próbálok a 

munkámból a magánéletbe a legkevesebbet átvinni, próbálom kettéválasztani a két dol-

gok, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy én, ahogy kilépek az ajtón, és leteszem az 

egyenruhámat velem ne bánjanak rendőrként.” Persze vannak olyan tulajdonságok, 

amelyek élete mindkét területén jelen van, Ő maga a határozottságát emelte ki, hiszen a 

magánéletében is ugyan olyan határozott a fellépése, mint rendőrként a munkahelyén. 

A kettős magatartás persze egyénfüggő is, de a férfias munkát végző nőknél nagyobb 

különbségek érzékelhetők a munkahelyi viselkedésben, illetve az otthoni, magán kör-

nyezetben kialakult magatartásmódok között, amik a hagyományos értelemben vett 

férfias nőies tulajdonságokhoz kötik. 

                                                           
45 Tóth Eszter Zsófia (2010): III. Nők férfias terepeken és férfifoglalkozásokban. Nők a szocialista 

időszakban, Kádár lányai, Nyitott Könyvműhely Kiadó KFT, Budapest, 63. 
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9. Konklúzió, összegzés 

„Ha a gender sztereotípiákkal szakítva mutatjuk be a nemeket az óvodától az általá-

nos iskolai tankönyveken keresztül a reklámokig, akkor jelentősen hozzájárulhatunk a 

két nemre szabott társadalmi elvárások kiegyenlítődéséhez, és így az egyén könnyebben 

kibontakoztathatja törekvéseit, mert biológiai neméhez nem kapcsolódnak majd tabuk, 

elérhetetlennek tűnő vágyak, amikor a pályaválasztásáról gondolkodik. Fiúk is választ-

hatnak megbélyegzés nélkül gyermekneveléssel, gondozással összefüggő pályákat, és 

lányok is meg merik majd célozni bátran az informatikus vagy a politikusi életpályáját, 

ha éppen ahhoz van affinitásuk,”46 - mutat rá Szekeres Valéria a társadalmi intézmények 

által közvetített nemi sztereotípiák meglétére, és a hagyományos intézményrendszerek 

átalakításának igényére.  

Valójában ahhoz, hogy a jelenlegi hagyományos szerepfelfogások változzanak, Ma-

gyarországon a szocializáció első lépcsőin kell érdembeli változást elérni. A családon 

belül a szülőknek, a gyerekek nevelése során figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy nemi 

sztereotípiáktól mentes értékeket adja át a következő generációnak. Hiszen a társadalmi 

konvenciók és a sztereotípiák egyfajta kettős létbe kényszerítik a magyar társadalom 

tagjait, a hagyományos és modern értékek közepette, és korlátozhatják a szakmai-, vagy 

magánélet szabad megválasztását. Ugyanakkor az intézményeknek, óvodáknak, és isko-

láknak is új pedagógiai szemléletet kell alkalmazniuk, amin az adott rendszer politikai 

vezetői és diskurzusa változtathat.  

                                                           
46 Szekres Valéria (2011): Előítélet, vagy jólét és termékenység. Népszabadság 
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A konzervatív politikai diskurzus és a média konzerváló szerepe sem elhanyagolható, 

ha a nemi sztereotípiákról, és az általuk fenntartott, ezen sztereotípiákon alapuló női-férfi 

szerepekről van szó. Magyarországon, ha felmerül az újfajta nevelés és oktatás kérdése, 

részben a konzervatív média és a politika hatására, a társadalom többsége elutasítóan 

reagálnak, abszurdumnak tartják. Nem egy homogenizációs folyamatról van szó, nem is 

a nemek közötti határok elmosásáról, és egy egységes nem kialakításáról. Olyan peda-

gógia stratégiáról, ami nem különíti el a fiú és lány gyerekeket szerepük szerint, hagyja 

kibontakozni az egyéniségüket és nem „erőlteti” az egyénre a társadalmi konstrukciókat, 

szabad utat enged a lányoknak a lövöldözős játékok kipróbálásában, a fiúktól sem veszik 

el a babát, vagy a főzőedény készletet. Nem hangzik el az óvodában: „Neked ezt nem 

illik, az a fiúk, vagy a lányok dolga.”  

A magyar többségi értelmezésben ez nevelési forma úgy jelenik meg, mintha nemi 

identitászavaros, urambocsá homoszexuális egyéneket nevelne a gyerekekből. Ezen 

megállapítás szintén téves, hiszen csak a merev kategóriák megszüntetéséről, az éles 

határvonalak elhomályosításáról van szó, a nemi identitás szabad, és önálló felépítését 

célzó, nemi egyenlőség megteremtéséről. A hagyományos nemi szerepek fenntartják és 

újratermelik a nemek közti egyenlőtlenségeket, amelyek többnyire a nőket érintik hátrá-

nyosan, legitimálják a nők másodlagos, alárendelt szerepét. A pedagógusok képzésében 

nem fordítanak kellő hangsúlyt sem a multikulturális nevelésre, sem a nemi szocializáció 

témájára, így nehezen lehet elősegíteni a különböző kultúrákból származó gyerekek 

óvodai együtt-nevelését, a nemi sztereotípiák felszámolását, illetve kialakítani egy 

együttműködőbb szemléletmódot és viselkedésmintákat.  
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Az Európai Unió Oktatási Információs Hálózata jelentésében elmarasztalta Magyar-

országot, amiért az oktatás területén semmit sem tesz a nemek közti egyenlőség megte-

remtése érdekében. Az ENSZ is kifogásolta, hogy Magyarország nem tesz eleget a nők-

kel szembeni hátrányos megkülönböztetés felszámolásáért az oktatás területén és szerin-

te a magyar kormánynak feladata lenne, hogy az oktatási rendszer segítségével előmoz-

dítsa a nemek közötti egyenlőséget, többek között a nők és férfiak egyenlőségét korláto-

zó sztereotípiák visszaszorításával.47 Nagy valószínűséggel elmondható, hogy ez az új 

szemléletmód, amit a norvégok már évtizedekkel ezelőtt bevezetettek. Részben a nemek 

egyenlőségének biztosítására való törekvés is hozzájárult (például az egyenjogúsági 

törvény) ahhoz, hogy Izlanddal az élen vezetik az ENSZ Életkörülmények Fejlettségi 

Indexének listáját.48  

A politikai döntések hatással vannak a társadalomra, a politikai vezetők és tanácsadó-

ik döntenek az irányvonalakról, amik a társadalmi intézmények kialakítását meghatároz-

zák. Ezáltal az elsődleges, és a másodlagos szocializációs közeg is változik, ami a nemi 

identitása kialakulásának legfontosabb színtere.  

A másik fontos elem a nemi sztereotípiák leépítésében az egyéni szemléletváltás. Ha 

tudatosulnak bennünk, hogy a nemi sztereotípiák milyen nehézségeket okoznak a társa-

dalmi lét során a nőknek, akkor tudatosan tehetünk ellenük, gyermekeinket nem a ha-

gyományos szerepek szerint neveljük. Itt kiemelném interjúalanyaimat, azokat a nőket, 

akik kellő motiváció révén bizonyítottak, és pályafutásuk során még több alkalommal 

                                                           
47 Rédai Dorottya (2010): Veszélyes ideológiák az óvodában? Közoktatás, Eduline 

48 Nemez közötti egyenlőség. Esélyegyenlőség, Társadalom, Norvégiáról, Norvégia hivatalos 

honlapja Magyarországon 
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szeretnék megmutatni a társadalomnak, hogy a leegyszerűsített kategorizálás már nem 

állja meg helyét Magyarországon. A létező sztereotípiák ellenére is vállalták, hogy a 

férfiak szereptárából kölcsönöznek, így megcáfolva azokat. Ha munkahelyükön, vagy az 

egyetemen sikerült bizonyítaniuk, hogy képesek ugyan azt a munkát elvégezni, mint 

férfi társaik, és környezetükkel is sikerül elfogadtatni magukat, akkor jó esély van arra, 

hogy változást értek el a nemi szerepek terén. Remélhetőleg az utánuk következő gene-

rációnak már könnyebb lesz elhelyezkedni ugyanabban a környezetben. Például, ha egy 

cég mérnöknőket vagy minősített hegesztőnőket már alkalmazott, (és férfi kollégáikkal 

azonos szinten teljesítettek) akkor nagy esély van arra, hogy a következő női munkavál-

lalókat előítéletek nélkül fogadja. Ez az elfogadás mind a munkavállaló és a munkaadó 

helyzetét is megkönnyítené, elkerülve a diszkriminatív helyzeteket, és egy lépéssel köze-

lebb kerülne a társadalom is a nemek közti esélyegyenlőség megteremtéséhez.  

A dolgozatom célja ugyanakkor az is, hogy a férfias munkát végző nők munkaerő-

piaci helyzetének és nemi identitásuk kialakulásának tényezőivel rámutassak egy tágabb, 

társadalmi szinten értelmezett problémára. A nők alárendelt helyzetére, a második nem 

szerepére, ami meghatározza a nők és férfiak életpályáját egyaránt, felosztva a domináns 

és alárendelt szerepeket. A hagyományos nemi szerepekről azonban kiderült, hogy nem 

genetikailag kódoltak, hanem a patriarchális társadalom termékei. Funkciójuk, hogy 

megerősítsék azt a szociális egyenlőtlenséget, amelyre épülnek. Az egyenjogúság ellen-

zői mindig a �természetes nemi különbségekre� hivatkoznak, hogy férfi-kiváltságaikat 
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fenntarthassák, a nőket pedig a magánéletben és a közéletben egyaránt alárendelt hely-

zetbe szorítsák.49  

Az egyenlőtlenségek felszámolását a magánszférában kell kezdeni, a hatalmi viszo-

nyok megszüntetésével és az alárendelt szerepek elutasításával. Ha a magánszférában 

már sikerül átalakítani a hatalmi viszonyokat egy együttműködésen alapuló partneri 

kapcsolattá, akkor az a munkaerőpiacra is hatással lenne. Dolgozatomat Sylviane 

Agacinski a Nemek politikája c. könyvében megfogalmazott javaslattal zárnám: Első 

lépésként a nők otthoni kizsákmányolását kell megszüntetni, és értéknek kell tekinteni a 

házimunkát. Erre a megoldás pedig az, hogy a nőkhöz hasonlóan a férfiak is kiveszik a 
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AZ ÖNKÉNTES MUNKA ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁS 

KAPCSOLATA 

Szerző: Horváth Erika 

szociálpedagógia (BA), végzett hallgató 

Konzulens: Dr. Fazakas Ida adjunktus 

III. helyezés 

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 aspektus-

ból. 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 kö-

zépiskolások számára előírt „kötelező” önkéntes munka megítélése nem egyértelmű sem 

a tanulók sem a tanárok körében. Sokan vélekednek úgy, hogy egy középiskolás diák-

nak, annyi teendője van, és olyan követelményeket támasztanak az érettségire való fel-

készülés időszakában, hogy nincs idejük még plusz feladatot is vállalni. Azonban tanul-

mányaim 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 hangsúlyoz-
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zák, hogy hasznos lehet, de nagyon fontos az eljárásmód, ahogyan bevisszük ezt az isko-

lákba, 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 for-

mában. Ha olyan munkát kell végezniük, ami nem érdekli őket és nem érzik hasznos 

időtöltésnek ezt, egyáltalán nem lesznek motiváltak és az eredménye egy rosszul megvá-

lasztott munkának az lehet, hogy felnőtt korukban nem szeretnek majd dolgozni, rossz 

hatással lehet ez a munkára való szocializációban. Viszont, ha olyan munkát végezhet-

nek, amit szívesen csinálnak, érdekli őket, akkor pozitív hozzáállásuk lesz a későbbi 

életük során is a munkához. Ezen előzmények mentén jutottam arra, hogy megvizsgá-

lom, 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 

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 fo-

galma, de nem honosodott meg a pedagógiai közgondolkodásban. (Fazakas 2009) „Pe-

dagógiai fejlesztési folyamatként és alapvetően a pedagógus részfeladataként tekint az 

orientációs munkára, amely feladat ellátásban osztozik a pályaorientációs tanárral, diák-



337 

tanácsadóval – e szakterületen speciálisan is képzett, de alapvetően pedagógiai háttérrel 

is rendelkező szakemberekkel.”(Borbély-Pecze 2010, 9) Ebben a felfogásban a pályaori-

entáció: „… 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 egyéniségé-

re épít, az individuum, mint legfontosabb elem jelenik meg benne. Nem egy előre elgon-

dolt séma alapján működik, hanem az adott személyre szabottan. 

Egyik célja a pályaorientációnak, hogy megfelelő működésével elérje azt, hogy min-

den 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 in-

formációáramlás 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 

programokat, bevezető programokat, a munkakeresési programokat és az átmeneti szol-

gáltatásokat. Az oktatási programok abban segítenek az egyénnek, hogy öntudatosságuk 
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és pályakezelési készségeik fejlődjenek, valamint fel tudják mérni lehetőségeiket. 

(Fazakas 2009) 

Szilágyi (2005a) azt mondja, hogy „a pályaorientáció folyamatelvre épülő tanácsadá-

si eszköz, amely az egyén igényeire válaszolva segíti a megfelelő pálya, szakma kivá-

lasztását, 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. (Bor-

bély-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 lehe-

tőségeit, továbbá valódi ismeretekre kell szert tennie a pályák világáról. A magyar kuta-

tók 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 önisme-

ret. „Az egyén képessége arra, hogy saját erőforrásait megismerhesse azok optimális 

felhasználásáról, fejlesztéséről maga dönthessen.” (Borbély-Pecze 2010, 37) „A pálya-

orientáció folyamatában az öndefiníció kialakításához meghatározott személyiség-

tulajdonságok megismerése és elemzése révén juthatunk el.” (Szilágyi 2002b, 8) „A 
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pályaorientáció során fejlesztendő önismereti elemek a következők: érdeklődés, készség, 

érték, munkamód.” (Fazakas 2009, 19) 

Az érdeklődére nagy hangsúlyt fektetnek a pályaorientáció folyamatába. „Az érdek-

lődésen a személyiség érzelmekkel telített tartalmi irányulását értjük, amely szubjektív 

értékkel látja el a tárgyat, amire irányul.” (Csirszka 1966 Id. Fazakas 2009) Az érdeklő-

dés megismerését nagyban segíti az a megfigyelés, hogy mennyire érezzük magunkat 

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 személy-

nek fontos, hogy a cselekvés milyen egyéni képességeketmozgat meg. Itt már megjele-

nik annak a lehetősége, hogy a megelégedettséget a cselekvő maga is befolyásolni tud-

ja.” (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 pályaisme-

ret, a pálya-munka világában valójártasság adja. A pályalélektan témakörén belül a pá-

lyaismeretre 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 opti-

mális pályaválasztási döntés támogatásához ismerni kell az embert és a személyiségjel-
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lemzőit, 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 szakirodal-

makban. A pályaorientáció fogalmának teljes megértéséhez meg kell határoznunk, hogy 

egyes elméletalkotók pontosan mit is gondolnak a pályaválasztásról és ennek összetevői-

ről. (Fazakas 2009) 

„Fontos ezt az áttekintést megtennünk, mert a fogalmak a pályaválasztási tevékeny-

séghez kapcsolódtak. A gyakorlatorientált tanácsadói tevékenység kevéssé igényelte az 

elméleti alapozást, így először részterületekre vonatkozóan alakultak ki nézetazonossá-

gok, majd a XX. század második felében törekedtek nagyobb ívű elméletalkotásra a 

kutatók. A pályaválasztási elméletek ma már rendkívül szerteágazóak, és sajátosan ér-

telmezik 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 

kezdeti orientációs szerepét töltheti be, de azt legalább be kellene, hogy töltse. Felkészít-

ve 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 
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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 ké-

sőbb, átlagosan huszonhárom évesen lépnek ki a munkaerőpiacra. Eközben a választott 

szakma, foglalkozás, pálya talán el is tűnik, mire életútjuk közepére érnek, ezzel párhu-

zamosan 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 pályaválasz-

tási tanácsadást úgy definiálta, mint célirányos és segítő szándékú beavatkozást, ez a 

fajta felfogás volt az, amelyből napjaink tanácsadási elmélete és gyakorlata is táplálko-

zik. A rendelet a következőképpen osztotta fel a pályaválasztási tanácsadási tevékenysé-

geket: 

 

1. Pedagógiai pályairányítás, amely a szülők és az iskola, vagyis a primer és a sze-

kunder 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) 
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„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) felosz-

tását, aki öt csoportba sorolta (a csoportosítás részben megegyezik Zakar (1988) felosz-

tásával) 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 környeze-

te 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 Szil-

ágyi (1993), a pályaválasztást meghatározó pszichológiai jellemzők hasonlósága alapján 

az alábbi öt fő csoportba sorolta: a pályaalkalmasságra alapozó megközelítés, a szemé-

lyiség pszichodinamikai felfogására épülő elméletek, a döntést, mint centrális mozzana-

tot 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 alkalmas-

ság szempontjaira helyezik a hangsúlyt, a szakmai követelmények, valamint a pályavá-

lasztó személyiségjegyeinek összekapcsolásában látja a pályaorientáció megoldását. A 

pszichodinamikai elméletek a gyermekkori élményekre, hajlamokra éleződnek ki, ame-

lyek kialakítják és szabályozzák a személyiség egész kognitív struktúráját. A döntésel-

méleti koncepciók pedig megpróbálják a pályaválasztás folyamatát, választási és döntési 

folyamatokkal magyarázni, megvilágítani. A fejlődés lélektani elméletek abból indulnak 
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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 kü-

lönböző 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 szem-

léleten 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) 

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 kapcsola-

tosan lehet megnevezni. Ezáltal a pályakeresés és az egész pályán való fejlődés, a teljes 

személyiségfejlődés egyes részévé válik.  
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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 kez-

detén, hanem a pályán tanúsított magatartás fejlettségi szintjét. Ilyen értelemben pálya-

érett, 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 fo-

galmát. 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 önmegfogal-

mazás, azaz öndefiníció, amelyen azt a képet érti, ami az egyénnek saját magáról meg-

van. Azt kihangsúlyozza ezzel kapcsolatban, hogy az egyénnek csak annyiban lehet saját 

magáról kialakított képe, amennyiben azt bizonyos szerepekben, szituációkban, funkci-

ókban és emberek közötti kapcsolatokban megéli. 

Az önmegfogalmazás, a szakmai fejlődésnek egy olyan szakasza, amely először csa-

ládi 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 ma-

gát az iskolában, a szabadidejében és a részidős elfoglaltságokban. Ez annak az időszaka 

is, amikor megismerkedik különböző szakmai lehetőségekkel is. Fontossá válik az ön-

vizsgálat, az önismeret, meghatározzák a szakmát az iskolai tapasztalatok, és a szünidős 

tevékenységek, valamint az alkalmi munkavállalásokból, pl.: nyári munkából szerzett 

élmények.  
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Ezt a fázist Super (1968 Id. Szilágyi 2000) három alfázisra bontja: 

1. puhatolózás fázisa: 15-17 év, kísérleti jellegű, a választások nem tartósak, és kipró-

bálásra kerülnek vagy a fiatal fantáziájában, vagy a valóságban is. Ebben a sza-

kaszban a valóságot a szakkörök, alkalmi munkák, edzések, tanfolyamok jelentik. 

Itt konkrétan kifejezésre kerülnek az egyéni képességek, érdeklődések, egyéni érté-

kek, valamint ideiglenes szakmai döntések történnek. 

2. átállási, vagy átmeneti fázis: 18-21 év, az előző szakaszban megfogalmazott gondo-

latok, 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. Ellenőr-

zik, hogy az öndefiníciójuk és a szakmai szerep közötti egybevágóság milyen mi-

nőségű.  

Tehát Super (1968 Id. Szilágyi 2000) elmélete szerint a pályaválasztás egy élethosz-

szig 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, aktivi-

tás, informáltság, döntési kompetencia, realitásorientáció. A szakmai fejlődési feladato-

kon azokat a cselekvéseket érti, amelyeket társadalmi elvárások definiálnak, és amelyek-

kel 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, 
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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) 

„A hazai pályalélektani kutatásokban már korán megjelenik a munkatevékenységnek 

az életút egészében történő elhelyezésének az igénye. Csirszka János 1963-ban fogal-

mazza meg, hogy „az ember-pálya megfelelési viszony nem egyirányú csupán, hanem 

kölcsönös, azaz mind a pálya, mind az ember, mint követelmény, és lehetőség áll egy-

mással 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 tizen-

négy éves korra igen jó pedagógiai ráhatások mentén sem alakul ki feltétlenül.” (Fazakas 

2009, 11) 

„Völgyesy (1976) a következőket írja: „…a pályaválasztási döntést meghatározó bel-

ső feltételek szervesen kapcsolódnak a személyiség általános jellemzőihez, de ezen felül 

rendelkeznek bizonyos autonómiával, amelyek adott fejlettségi szinten határértékkel is 

meghatározhatóak.” (Szilágyi 2000, 90) 
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A pályaválasztási döntés meghozatala előtt meg kell találni azokat a személyiségjegye-

ket, 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 pályaválasz-

tási érettség, pályaérettség és önmegvalósítási érettség folyamatában írhatjuk le, amely-

hez a képzésre való alkalmasság, a pályaalkalmasság, illetve a beválás szakaszai kapcso-

lódnak”. (Fazakas 2009, 12) 

„Lényeges kutatási eredményeket ért el Ritoók Pálné a pályaidentifikáció fogalomkö-

rének 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 folya-

matának 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) 
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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 sorol-

hatjuk: tanár és tanuló közös tevékenységei, tanári önálló feladatok és tanári közösség-

ben 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), munkatevé-

kenységek kipróbálása csoportban (a beszélgetés mellett, saját élményű tapasztalatszer-

zés a különböző tevékenységekről).” (Fazakas 2009, 52) 

A pályaorientáció módszerei közül kiemelkedik a csoportos foglalkozás és a számí-

tógéppel támogatott információ átadás. Ezek, az iskolai oktató-nevelő munkához jól 
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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 foglalko-

zássorozatból áll. A strukturált csoportfoglalkozás tematikája elsősorban a pályaorientá-

ció szempontjából fontos önismereti jellemzőkre, az öndefiníció fejlesztésére helyezi a 

hangsúlyt, de minden esetben próbálja ezeket összekapcsolni pályaismerettel is. A cso-

portos foglalkozás időtartama egy alkalommal általában két tanítási óra, legalább kilenc-

ven perc és kiscsoportban történnek, amelynek létszáma tizenkettő, tizenöt fő. A csopor-

tos foglalkozások mindig információt adnak, és az információ elsajátításában lehetőség 

nyílik arra, hogy a csoporttagok egymástól tanuljanak, egymástól szerezzenek informá-

ciót, valamint az új információkat valamilyen módon a gyakorlatban kipróbálják és ön-

magukra 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. 
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− 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 isme-

retfeldolgozás szakaszában sokszor építünk a résztvevők önálló munkájára, 

amit két foglalkozás között kell elvégezniük, pl. interjúkészítés, folyóirat, cik-

kek olvasása vagy önéletrajz írása stb.” (Fazakas 2009, 53) 

 

„Külön módszertani részt képviselnek a számítógéppel támogatott rendszerek a pá-

lyaorientációs folyamatban (Szilágyi-Völgyesy 1996). Ezek az önértékelő eljárások és 

információt szolgáltató programok a pályaorientációban fontos önismereti elemek men-

tén, 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 szeg-

menseiben érik (család, szabadidő, stb.).” (Szilágyi 2005b Id: Fazakas 2009, 54)  
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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 pályaorientá-

ciós munkát párosítunk mellé. Ehhez azonban tagadhatatlanul hozzátartozik a tapaszta-

latszerzés, hiszen mind tudjuk, hogy elméletben sok dolog szép és jó, de a gyakorlat nem 

minden esetben tükrözi ugyanazt. Szem előtt kell tartanunk a munkatapasztalat fontossá-

gát minden pályaválasztás előtt álló fiatal esetében, hiszen abban az esetben tud felelős-

ségteljes 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 kö-

vetkeztetésre 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.  

„A középiskolások túlnyomó többsége – egyes felmérések szerint 80%-a – vallja 

úgy, hogy hivatást szeretne magának választani.” (Csíkszentmihályi 2011, 23) Ehhez 
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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 esé-

lye annak, hogy a választott szakterület, szakma, hivatássá válhat. (Csíkszentmihályi 

2011) 

„Ha a munka jellegű tevékenységekhez pozitív asszociációk tapadnak, akkor a diá-

kok 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 munká-

jukkal szembeni kreatív és motivált hozzáállást előcsalogatni belőlük.” (Csíkszent-

mihályi 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 ma-

gukat 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. „Nap-

jainkban az anyagi szempontok ismét kezdenek előtérbe kerülni. A fiatalok azért becsü-

lik meg a munkát, mert a munka által nyújtott estközök segítségével költséges fogyasztá-

si és szabadidős igényeket lehet kielégíteni.” (Csíkszentmihályi 2011, 28-29) 
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Egyik legfontosabb dolog lenne a gyerekek felnőtt világba való szocializációjukhoz, 

a munka pozitív felfogása, mondhatni egy pozitív munkaetika kialakítására lenne szük-

ség. (Csíkszentmihályi 2011, 31) 

„A közhiedelem szerint, ha egy munka kötelező, akkor elidegenítő is.” (Csíkszent-

mihályi 2011, 32) Ezt a rövid gondolatot azért tartottam fontosnak megemlíteni, mivel 

kutatásom elsődleges ihletője a közeljövőben bevezetni kívánt közösségi szolgálat, „kö-

telező” 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 

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 számíthat-

nak (pályaorientáció) és gyakorolniuk kellene azokat a képességeket, amelyek segítségé-

vel 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. 
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Gyakorlati szempontból az amerikai fiatalok előnyben vannak, mivel sokkal hama-

rabb kezdenek el részmunkaidős munkákat vállalni, jóval hosszabb ideig is végeznek 

munkát, mit más társadalmakban élő kortársaik. Átlagosan öt, hat órát dolgoznak heten-

te, illetve otthon a ház körül is sokkal több munkát végeznek, mint kortársaik más orszá-

gokban. (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 új-

ságkihordás, 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. „Egy-

általán 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 vá-

lasztott foglalkozások feltételezetten képviselnek. Talán nincsenek pontosan tisztában 

azzal, hogy mivel jár az adott foglalkozás, mennyi tanulás szükséges hozzá, vagy milyen 
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jövedelemre 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 ame-

rikai 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 ér-

dekében, 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 külön-

böző cégekkel, találkozásokat szerveznek gyakorlati szakemberekkel. (Austria VET 

System CEDEFOP 2011) 
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Német modell 

Németországban a gyerekek munkaszocializációja kötelező jelleget ölt. Ez két féle 

módon történhet, az előző modellhez hasonlóan önálló tanegységként, vagy más tantár-

gyakba 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 na-

gyobb 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 tanfo-

lyam”, választható. Azok számára működik, akik a kötelező tanulmányaik befejezésekor 

sem tudnak pályaválasztási döntést hozni. A pályaorientációnak külön tanóra van bizto-

sítva, 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 munkatapasz-

talat szerzést, így a gyerekeknek lehetőségük van évente két hétre egy-egy munkahelyre 

ellátogatni. (FinlandVET System CEDEFOP 2011) 
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Svéd modell 

Hasonlóan az előzőekben említett északi országokhoz, Svédország is nagy hangsúlyt 

fektet a munkatapasztalatra, így a 15 év körülieknek, egy-két hetes gyakorlatokat szer-

vez.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 tör-

ténelmi viszonyok, a politika, a vallás, valamint a kultúra is. Három pontot sikerült meg-

fogalmazni, 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) 

Megfogalmazódik az önkéntes munka sok előnye, akár a pályaorientációt, akár a tár-

sadalmi 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 ön-

kéntes 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 megfe-
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lelő pályaválasztásra, később több esélyük lesz boldogulni a munkaerőpiacon, erősödik a 

társadalmi kohézió, mivel lehetőségük nyílik más társadalmi hátterű emberekkel, fiata-

lokkal 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 kulcs-

kompetencia azon négy kompetenciájának a szintjén, amit a magyar iskolák a leginkább 

elhanyagolnak: a tanulás tanulása, szociális/társas és civil készségek, kezdeménye-

ző/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 meg-

ismerésére. Több piaci szervezet figyel fel arra, hogy azon szakembereinek, akik önkén-

tes munkát végeznek, megfigyelhető a kreativitásuk, munkakedvük növekedése, sokol-

dalúak lesznek általa az alkalmazottak, valamint nem utolsó sorbanjavítja a munkatársak 

közösség érzetét. Ezen felül az önkéntesség segít abban, hogy megértsük és jobban átlás-

suk 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) 
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A fiatalkori önkéntes szolgálattal szerzett tapasztalat azonban nemcsak a későbbi 

„civilitásukat” determinálhatja, hanem pályaorientációjukat is. A mai középiskolások 

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 kötelezett-

ségek 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 szá-

mára. (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 problé-

mamegoldó 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.: 
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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 áttéte-

lesen a service learning programok – hatalmas erőforrásbázist jelenthetnek a civil szer-

vezetek 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. 

Láttunk példákat a pályaorientációs modellek kapcsán, hogy az északi országok és 

német nyelvterületen ez általánosabb, hogy a gyerekek önkéntes munkát vagy munkata-

pasztalatot 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 bizo-

nyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Az 
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érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 

2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. Közössé-

gi 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 általá-

nosan megfogalmazott céljuk: „hogy tapasztalati tanuláson keresztül fejlesszék demokra-

tikus készségeiket, személyes és szociális kompetenciáikat, szociális érzékenységüket.” 

(Galambos – Matolcsi 2012, 6) 

A helyes sorrend az lenne, hogy felmérjük a diákok igényeit, érdeklődését, vélemé-

nyét az önkéntes munkáról. Mi érdekli, mit csinálna szívesen és a kimondott, diákok 

által megfogalmazott tevékenységi körökhöz keresni befogadó intézményt. Az, ha vá-

laszthatnak 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, 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 
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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 önkén-

tes munkáról beszélnünk, hiszen egy olyan iskolai elvárás semmiképp sem lehet önkén-

tes, 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 hagy-

juk 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 egye-

tem 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 belé-

jük épül az a gondolkodás, hogy azt kell tanulnom, amiből ötös vagyok. A mai leggya-

koribb 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 köztudat-

ban 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 
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be a munkahelyére. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a hazai sajátos-

ságokat 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, tu-

lajdonképpen nem is erre vágyott, de azért választja, mert erre van igény, az illető nem 

lesz hiteles a szakmájában, ezáltal nem fog munkát kapni, még ha keresett is az a szak-

ma. 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 se-

gítséget 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 bizony-

nyal szociálisan érzékeny és kizárólag a szociális szférában dolgozhat. Emiatt, a téves 

felismerés miatt, ez beépült a köztudatba. Ezek szerint, elképzelhetetlen, hogy egy fiatal-

ember, 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 segítségnyúj-

tásról 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 vélemé-
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nyem 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 munkahe-

lyen 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 kettő-

nek az együttes ereje nagy segítség lehet abban, hogy megfelelő pályát válasszanak az 

emberek maguknak.  

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 pályaválasz-

tási 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.  
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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 vég-

zett 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 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 ön-

kéntes munkáról. A 9. kérdés arra vonatkozik, hogy miben segítette a végzett tevékeny-

ség, hiszen megtudhatjuk, hogy van e hozama az önkéntes munkának, vagy sem.  

A kérdőív 10. 11. és 13. kérdése kifejezetten a pályaválasztási döntésekre, elképzelé-

sekre, jövőbeni tervekre kérdez rá. A kérdések célja, hogy képet kapjunk arról, hogy a 
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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 léte-

zésétre 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 el-

képzeléseit. E két kérdés segítségével pontos képet kaphatunk, hogy van e szoros össze-

függés, 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 internet rengeteg idejét elveszi a fiataloknak, így az online verzió lesz az eredménye-

sebb. Felvettem a kapcsolatot önkéntes középiskolásokkal, és email levelező rendszeren 
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keresztül küldtem el nekik a kérdőívet, valamint hirdettem közösségi oldalakon, mivel 

ott igazán sok középiskolást tudok elérni. Az előzetes elképzeléseimhez képest a tapasz-

talat 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 alap-

ján tudtam, hogy a diákjaik részt vettek önkéntes programban. Ez alapján a megkeresé-

sem 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 kuta-

táshoz 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 közép-

iskolákról, 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 mun-

kában, 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.  

http://kossuthzsuzsa.hu/
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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 Kol-

légium tanulói között vannak, akik kórházi önkéntes munkában vettek részt. 

Online felületen próbáltuk növelni az adatok számát, a fent említett nehézségek elle-

nére 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. 

 

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

http://kossuthzsuzsa.hu/
http://kossuthzsuzsa.hu/
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4. A kutatás eredményei 

A kérdőívben három kérdéscsoportot határoztunk meg, az eredményeket ennek men-

tén mutatom be. 

a. Az önkéntes munkára vonatkozó eredmények 

Az első kérdéscsoportra vonatkozóan hat kérdés eredményét mutatom be, amelyek az 

önkéntes munkára vonatkoznak. 

 

 

91%

2%

7%

Önkéntes program részese már volt (N=95)

Igen

Nem tudom, hogy az volt-

e

2. ábra

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. 
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A megkérdezett tanulók 98 % biztos abban, hogy végzett már élete során valamilyen 

önkéntes munkát, ebből 7% válaszolta azt, hogy már több éve folytat önkéntes tevékeny-

séget. 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, 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 lehető-

ségnek, 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% véleke-

dett úgy, hogy nem tudták pontosan, hogy ez mit is jelent, de elkezdtek ezzel foglalkoz-

ni. A válaszadókmaradék 8%-a, az egyéb válaszlehetőséget jelölte meg és kivétel nélkül 

azt az okot tüntették fel, hogy nekik még nem kötelező. 
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Érdekesnek találtuk azt a kérdést, hogy azok a tanulók, akik önkéntes munkát végez-

nek, 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 tudo-

mást a programokról.  

 

67%
6%

9%
18%

Helyszín vagy program kiválasztása (N=95)

Iskola ajánlotta a

helyszíneket

Internetről, médiából

szereztem tudomást a

programról

4. ábra

53%
43%

1% 3%

Önkéntes munkavégzés ideje (N=95)

Iskola után

Hétvégén

Iskolában

Nem végzek

önkéntes munkát

5. ábra



372 

Az 5. számú ábrán azt láthatjuk, hogy az önkéntes munkát végző tanulók, mikor sza-

kítanak 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 vá-

laszadók 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 csi-

náltak.  

 

A következő önkéntes munkára vonatkozó kérdés az volt, hogy a tanulók kivel be-

széltek az elvégzett önkéntes munkáról. A válaszadók 32%-a beszélte meg a társaival, 

barátaival, 23% beszélt róla a szüleivel, nem sokkal kevesebb, 22% beszélte meg tapasz-

talatait 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 mi-

ben segíti az a tanulókat. Mivel leginkább az tudja megmondani, aki működik benne, így 

23%

22%

6%

32%

17%

Kivel beszélt az önkéntes munkáról 

(N=95)

Szüleimmel

beszéltem

Tanáraimmal

Senkivel

6. ábra
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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 tevé-

kenysége. További 31%-uk válaszolta azt, hogy új embereket ismerhetett meg a munka-

végzés 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. 

b. A pályaválasztásra vonatkozó kérdések 

 

40%

31%

24%

2% 3%

Az önkéntes munka miben segít a 

tanulóknak (N=95)

Tapasztalatokat

szerezhetek

Új embereket

ismerhetek meg

7. ábra
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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 máso-

kon, nem pedig azért, hogy ebből saját hasznot húzzon.  

11%
12%

65%

6%

0%

6%

Önkéntes munka választásának szempontjai 

(N=95) Azt választanám, aminek a kivitelezése a

legkönnyebbnek tűnik

Csak akkor választanék önkéntes munkát, ha

előnyöm származna belőle (pl. felvételi pontok,

iskolai tanóra beszámítás)
Olyat próbálnék választani, ami közel áll a

szakmabeli elképzeléseimhez

Kikérném a szüleim véleményét és

összehangolnám a saját elképzelésemmel

Azt választanám, amit a szüleim mondanak

8. ábra
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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 válasz-

adók 43%-a mondta azt, hogy sokat gondolkozott már azon a kérdésen, hogy hova men-

jen 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 szüksé-

ge hozzá és a maradék 2% nem foglalkozott még az előtte álló pályaválasztással. 

 

2%

43%

4%

15%

3%

33%

Pályaválasztási elképzelések (N=95)

Nem foglalkoztam még ezzel különösebben

Sokat gondolkodtam már azon, hogy hova tovább

Eszembe jutott már, de segítséget vártam hozzá

Nagyon bizonytalan vagyok

Félek tőle

Konkrét tervem van, hogy hová mennék tovább

9. ábra

91%

7% 2%

Jövőbeli tervek (N=95)

Mindenképp

tovább szeretnék

tanulni
Lehet, hogy

dolgozni szeretnék

10. ábra
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A pályaválasztási elképzelésekhez szorosan kapcsolódnak a fenti adatok, amelyek azt 

mutatják nekünk, hogy a megkérdezetteknek milyen jövőbeli terveik vannak. A válasz-

adók hatalmas többsége, összesen 91%, minden esetben tovább szeretne tanulni, ha 

befejezte a középiskolát. További 7% gondolja úgy, hogy nem zárja ki annak a lehetősé-

gét, 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 pálya-

választás 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. Ösz-

szesen öt válasz lehetőségből, az ábrán látható három választ jelölték a tanulók. Legna-

gyobb arányban az érdeklődés szerepel, tehát a szakirodalomban megfogalmazottaknak 

megfelelőn valóban az érdeklődés a legnagyobb súllyal van jelen a tanulók választásá-

ban.  

78%

4%

18%

A pályaválasztás szempontjai (N=95)

Azt választanám, ami

érdekel

Az alapján választanék,

hogy melyik tantárgyból

vagyok ügyes

11. ábra
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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 foglalko-

zást, ami megfelel az érdeklődésének. A mai anyagi viszonyokhoz mérten eléggé megle-

pő, de összesen 18% mondta azt, hogy a fő szempont az lenne, hogy sok legyen a fizetés. 

Még meglepőbb, hogy mindössze 4%-a a tanulóknak döntene a tantárgyi eredményesség 

alapján. 

 

c. Az önkéntes munka és a pályaválasztási elképzelések kapcsolatát vizsgáló kérdé-

sek 

A 13. kérdés nyolc állítása, egytől ötig skálán vizsgálta az önkéntes tevékenység, va-

lamint 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 elképzelései-

det? 

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 2,76 4,531 
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választok 

Igen, megerősített az elképzelésemben 2,36 1,368 

Elbizonytalanodtam 1,35 0,769 

1. táblázat 

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 közép-

mezőnyben (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, ame-

lyek az érdeklődést vagy annak megerősítését tartalmazzák. Végül a tanulók választásá-

ból egyértelműen látszik, hogy nem bizonytalanította el őket az önkéntes munka a pá-

lyaválasztásukat illetően.  

Ugyanennek a kérdésnek a százalékos megoszlását láthatjuk a következő diagramon. 
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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 tevékeny-

ség 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 fennma-

radó 8% pedig egyértelműen kijelenti, hogy azt a foglalkozást semmiképpen sem válasz-

taná, 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

12. ábra
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A dolgozat következő részében a különböző kérdések keresztezését követetjük nyo-

mon, melyek segítségével összefüggéseket próbáltunk keresni az önkéntes munka meg-

választása és a között, hogy megbeszélték e a szüleikkel a tapasztalataikat, továbbá, 

hogy a szülők és a tanulók önkéntes munkáról alkotott véleménye. Végül pedig azt vizs-

gáltuk, hogy a helyszín megválasztásának módja befolyásolta-e, megerősítette-e a pálya-

választási 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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Az önkéntes munka kiválasztásának szempontjai és a 
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A fenti ábrán azt láthatjuk, hogy a gyerekek és a szülők véleménye milyen viszony-

ban áll egymással. Azon diákoknak, akik örömmel vették ezt a hírt, leginkább az ő szüle-

ik tartják jó dolognak és szükségesnek az önkéntes munkát. Azon szülők gyerekei, akik 

jó dolognak tartják az önkéntes munkát, maguk is örülnek és szükségesnek tartják. To-

vábbá, 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 pályavá-

lasztásáról, valamint a jövőbeli terveik.  
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A 14. számú ábrán azt láthatjuk, hogy akik már foglalkoztak ezzel a kérdéssel, vala-

mint, akik bizonytalanok és félnek, továbbá, akiknek konkrét terveik vannak, többségé-

ben mind tovább szeretne tanulni. Mindössze két főt számláltunk, aki mindenképp to-

vább 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 erős-

ségének vizsgálatakor Pearson-féle khi-négyzet értéket számoltunk – amely lehetővé 

tette a több változós eljárások alkalmazását. (A kutatásban elfogadott szignifikancia szint 

χ2<0,05.) 

Az önkéntes munka helyszínének kiválasztása és a pályaválasztási elképzeléseket 

vizsgáló állításokra adott válaszok között kerestünk összefüggéseket.  
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Igen, megerősített az el-

képzeléseimben 

Pearson-féle χ2 együttható 

Iskola ajánlotta N 

Én magam ke-

restem 

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 

2. táblázat 

A fenti táblázatban láthatjuk, hogy azok a tanulók, akik maguk keresték az önkéntes 

munka helyszínét, vagy akiknek az iskola ajánlotta fel a helyszínt, összefüggést mutat-

nak abban a tekintetben, hogy megerősítette őket a pályaválasztási elképzelésükben, 

mivel ezt a kijelentést mindkét esetben, teljes mértékben igaznak vélték.  

5. A kutatás hipotéziseinek igazolása 

A kutatásunkban feltételeztük, hogy az érdeklődés alapján választott önkéntes mun-

katapasztalat és a tanulók pályaválasztási elképzelései között összefüggés mutatható ki. 

A kapott adatok alapján bizonyítjuk ennek a kijelentésnek az érvényességét és részlete-

sen kitérünk az egyes összefüggések magyarázatára. 

Az első alhipotézist, miszerint - Feltételezzük, hogy a tanulók szeretnék kipróbál-

ni a választott pályát az önkéntes munka során, amely meg is erősíti őket a pályavá-

lasztási elképzelésükben - igazoltnak véljük.  

A tanulók 37%-a örült az önkéntes munkának, valamint további 27% szintén öröm-

mel fogadta, azzal a különbséggel, hogy jutalmat remélne a befektetett energiáért cseré-
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be. A 9. kérdés esetében azt láthattuk, hogy sok mindenben segítené a tanulókat az ön-

kéntes 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 pályavá-

lasztási 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 pályaválasztá-

si 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 embe-

rek megismerését és 24%-ban a munka, mint tevékenység kipróbálását fogalmazták meg. 

A tanulók 91%-a szeretne tovább tanulni, vagyis a végzettségi szint megjelölése egyér-

telmű, hogy diplomás pályára készülnek az általunk vizsgált iskolák tanulói. A pályavá-

lasztási 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 válasz-

adók 78%-a pedig a pálya kiválasztásának elsődleges szempontját az érdeklődésben 
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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 sze-

rint 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. szá-

mú 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 mel-

lett választották a tanulók. Mindezek tükrében tudjuk, hogy az önkéntes munka megvá-

lasztásának 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. Foglal-

koztunk azzal, hogy a tanulók milyen arányban vettek részt önkéntes programban, ho-

gyan 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.  
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Ezek közül néhány érdekességet emelünk ki, részletesebb áttekintést teszünk és kö-

vetkeztetéseket próbálunk levonni. 

A kérdőívet kitöltő tanulók reakcióinak százalékos megoszlása azt mutatja, hogy eb-

ben 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. Hiszen tudjuk, hogy épp az a legfontosabb megkülönböztetője a klasszikus érte-

lemben 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 érett-

ségi bizonyítvány feltétele lesz az 50 órányi elvégzett közösségi szolgálat, ugyanúgy, 

mint a matematika, vagy a történelem vizsga, úgy tulajdonképpen ezért is járhatna „juta-

lom”. Így azonban ismét oda térünk vissza, hogy ebben az estben már nem beszélhetünk 

önkéntességről. Ehhez a gondolatmenethez kapcsolnám azt a válaszlehetőséget, misze-

rint hasznos lenne, de nincs jól megszervezve. Párhuzamot vélek felfedezni a két dolog 
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között. Az, hogy a tanulók jutalmat várnának az elvégzett tevékenységért, összefüggés-

ben lehet azzal, hogy egyesek szerint nincs jól megszervezve. További szoros párhuza-

mot 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 alap-

ján 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 végez-

hessen. Ez a szám azért nyugtalanító, mert, ha az önkéntes munkának arra az előnyeire 

gondolunk, miszerint az ott szerzett tapasztalatok segíthetik a pályaválasztási döntésének 

meghozatalát, akkor kevés olyan diák van, aki kihasználja az önkéntes munka ezen elő-

nyét. A tanulók legnagyobb részének (67%-a) az iskola ajánlotta az önkéntes munka 

helyszínét. Ebből láthatjuk, hogy az iskolák kiépítik néhány intézménnyel a kapcsolatot 
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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 megfele-

lő 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 szervezésé-

ben. 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 munká-

ról. Ugyanakkor ez a tanulók esetében a barátaik (32%), mert ebben a közegben a leg-

közvetlenebb 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 tapasztalatok-

ról, 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, 
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barátok és a tanárok nem voltak jelen, nem ők osztották ki a feladatokat és nem ők kísér-

ték 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. 

A 7. ábra adatait látva, azt mondhatjuk, hogy a megkérdezett tanulók legnagyobb ré-

sze 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 szolgál-

tatásról. 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 elő-

nyeit azzal kötik össze, hogy érdekelte e őket a tevékenység. Hiszen, mivel nem érde-

kelt, mivel nem ezzel szeretne foglalkozni, így nem segítette semmiben. Bizonyára pedig 

gyűjtött tapasztalatot, hiszen bármit is csinált, vagy jó, vagy rossz tapasztalata biztosan 
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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, érde-

kes 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 kizáró-

lag abban az esetben végezne önkéntes munkát, ha jutalmaznák. Tehát kevesebben van-

nak 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 akar-

nak 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 kö-

zel a szakmabeli elképzeléseihez. Ez azért fontos, hiszen ebből láthatjuk, hogy amennyi-

ben a tanulók a saját kezükbe vehetnék az irányítást abból a szempontból, hogy milyen 

önkéntes 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 foglal-

koztat ez a fontos kérdés, sőt jó néhányan vannak, akik konkrét tervekkel várják a pálya-
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választási 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 (mun-

ka)tapasztalattal. 

Akiknek szilárd elképzelésük van a pályaválasztásukról, azokkal másképp kell fog-

lalkozni. 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 reáli-

sak 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 gon-

dolkodtak 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 mutat-

ják, 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 elenyésző-
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nek mondhatjuk azt a számot, amely azokat jelöli, akik még nem foglalkoztak ezzel a 

kérdéssel. 

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 meg-

erősítődik 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 kipró-

bálnák 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 mond-

hatjuk azt, hogy a nem érdeklődés alapján kiválasztott önkéntes munka, tevékenység 

nem bír orientáló jelleggel a tanulók életében. Nem meglepő, hogy az iskola által aján-

lott önkéntes helyek között vélhetően nem szerepeltek olyan tevékenységek, amelyek 

összeegyeztethetők lettek volna a tanulók pályaérdeklődésével, így aztán Csíkszet-

mihályi (2011) kutatásának megfelelően itt is láthatjuk, hogy tapasztalatszerzésre lehető-

séget 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.  
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Ugyanakkor nem elhanyagolható a minta egyharmad része, akik megerősítést kaptak 

a munkájuk során (Legnagyobb részt ezek a tanulók a Kossuth Zsuzsanna Szakközépis-

kola, Szakiskola tanulói és inkább szakmai gyakorlat). 

A válaszok arányát tekintve, jogosan merül fel a kérdés, hogy mi alapján kellene ön-

kéntes 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 leg-

kevesebb százalékkal rendelkező választ összevonjuk, és ezekre úgy tekintünk, hogy 

vagy pozitív, vagy negatív, de valamilyen hatást sikerült az önkéntes munkának kiválta-

nia, szakmai tekintetben, még abban az esetben is kevesebb, a tanulóknak összesen 38%-

a érzi, hogy szakmailag meghatározó volt számára az önkéntes tevékenység. Azt gondo-

lom, hogy a pályaválasztás szempontjából, nagyon fontos lenne, ha az önkéntes munkát 

végző fiatalok, egy bizonyos irányt vegyenek az adott munkával kapcsolatban. Azt is 

eredménynek 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 kapcsoló-

dási pontjai az önkéntes munkának és a pályaválasztási elképzeléseknek. Az eredmé-

nyekből magasan kitűnik az érdeklődés és a tapasztalatszerzés fontossága és ezek kap-

csolata. Ez alapján megszervezhető egy komplex folyamat, amely egybefűzi a pályaori-
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entációt és az önkéntes munkát. Az érdeklődés köré szervezett pályaorientációs foglal-

kozás 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 fo-

lyamatban részt vett tanulók érdeklődésének megfelelő önkéntes munkák szerveződje-

nek. 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 fiatalok-

nak. 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 kipró-

bálni a választott pályát az önkéntes munka során, és ez meg is erősíti őket a pályavá-

lasztási elképzelésükben, továbbá, hogy az mind a pályaválasztási elképzelésben, mind 

az önkéntes munka választásában megjelenik az érdeklődés és a tapasztalatszerzés fon-
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tossága, igazolódtak a kutatás során. Eredményeinkből arra a következtetésre jutottunk, 

hogy az önkéntes munka, beépíthető a pályaorientációs folyamatba és a kettő összekap-

csolása 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 csoportfoglalko-

zást, amelynek lényege minden esetben az információ nyújtása. Az információszerzés 

közben a csoportfoglalkozás résztvevőinek lehetősége nyílik arra, hogy egymástól tanul-

janak 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 máso-

dik elem a célkitűzés. Mint módszer azért használjuk, hogy tudatosítsuk a résztvevők-

ben, hogy az adott napon mivel fogunk dolgozni és mit kell megtenniük magukért. Ezt 

követi az ismeretfeldolgozás, melynek lényege, hogy meghatározott feladatokon keresz-

tül 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 foglalkozás-

nak 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 feladatai-

kat. (Szilágyi 1995) 
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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 ér-

deklődés alapján kiválasztott pálya, önkéntes munkában való kipróbálása, tapasztalatok 

gyűjtése. 

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 tevé-

kenységet, de úgy, hogy a tevékenység kezdőbetűje megegyezzen a keresztneve kezdő-

betűjével. (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 ket-

tőét és a sajátját és így tovább. A végén a neveket kitűzzük. A játék célja, hogy a cso-

portvezetők és a csoporttagok megtanulják egymás nevét, illetve, hogy a csoporttagok 

megérkezzenek a csoportfoglalkozás közegébe.  

Célkitűzés: A mai alkalommal először is szeretnénk megbeszélni a csoportfoglalko-

zás 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, 
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rátérünk a mai foglalkozás fő kérdéskörére, ami nem más, mint a tevékenységek, amely-

ből 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 tevékenysé-

get kell felírniuk. Miután ezzel elkészültek, közössé tesszük az összegyűjtött tevékeny-

ségeket. 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 csoport-

tagok egyenként összegyűjtöttek. Ismét egyéni munka következik, mindenki kiválaszt a 

papírján szereplő tevékenységek közül hármat, ami a leggyakrabban megjelenik a min-

dennapjaiban és tegye azt a hármat fontossági sorrendbe. Oly módon ismertetik a cso-

porttagok a 3-3 tevékenységet, hogy miután felolvasták, azután a rangsorban első 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 kivá-

lasztott három tevékenységhez próbáljon keresni olyan pályát/pályákat, amelyek felkel-

tik 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.  
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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 kérdő-

ív), 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 kérdőív-

ben szereplő összes érdeklődési körhöz legyen bőven, és ezeket jól látható helyen füg-

gesztem 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 érdeklő-

désének megfelelő pályával gazdagodik.  

Személyes hozam: Az első feladatban elmutogatott pálya, mennyire tükrözi az érdek-

lődési köreit? 

Következő foglalkozás előkészítése: Mindenki válassza ki a listájáról a legszimpati-

kusabb 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 

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 



399 

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 ki-

alakult érdeklődéseket. Majd az otthonra kapott feladattal foglalkozunk, kinek mit sike-

rült összegyűjtenie. Ennek alapján a foglalkozás végére kiderül, hogy egyes csoporttagok 

érdeklődési köréhez, mely foglalkozások illenek, és azokat hol van lehetőségük kipró-

bálni. 

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 kérdé-

sek megválaszolása után, mindenki kap időt arra, hogy három, az érdeklődésének legin-

kább megfelelő pályát felírjon egy lapra. Miután ezzel végeztek, kifüggesztem az intéz-

mény listát és egyéni munkában minden tag az általa felírt pályához párosít intézménye-

ket, amelyekben úgy gondolja, hogy azt végezheti. Amikor mindenki elkészül a saját 

listájával, egyenként ismertetik a csoport többi tagjával és pontosítjuk az esetleges téve-

déseket. A kör végére mindenkinek lesz egy listája, ami személy szerint a saját érdeklő-

déseihez választott pályákat és az azokhoz tartozó intézményeket tartalmazza.  

Személyes hozam: kinek mennyi újat hozott ez a mai alkalom, milyen munkatapasz-

talatot szereznél szívesen? 

Következő foglalkozás előkészítése: a következő foglalkozásig sok idő telik el, pon-

tosan x hét azért, hogy a csoporttagoknak legyen ideje önkéntes munkát keresni a listá-
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jukhoz megfelelően, majd dolgozni önkéntesként benne, majd értékeljük együtt a tapasz-

talatokat. Tehát a következő foglalkozásra mindenki önkéntes munka végzésével készül. 

Az önkéntes munka megkereséséhez természetesen minden segítséget a tanulók rendel-

kezésére 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 

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 egymás-

nak, 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? 
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− Említs meg egy pozitív dolgot a munkával kapcsolatban? 

Személyes hozam: hogyan kívánják beépíteni a jövőben a megszerzett tapasztalatai-

kat? 

Következő foglalkozás előkészítése: Írjatok erre a papírra (előre elkészíti a csoport-

vezető) 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 fog-

lalkozásokat. 

Célkitűzés: ez alkalommal a tagok értékeli a végzett önkéntes munkájukat. 

Ismeretfeldolgozás: Az értékelés módja a következő lesz. Három ív csomagolópapírt 

helyezek a kör közepére, három különböző címmel. Elsőn az áll, hogy: AMI MŰKÖ-

DÖTT. 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 meg-

felelő csomagolópapírra. Ezzel értékelik saját működésüket, illetve képet kapnak a töb-

biek 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?  
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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 szigo-

rúan 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. 

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 
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Mindenki súg a bal szomszédjának egy ajándékot, a jobbnak pedig egy ajándék fel-

használhatóságát. 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.  
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